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 إىل من رمحتين صغريا  
 وأرضعتين لنب الرجولة

 وربتين على اجلد واالجتهاد
 إىل من وضعت اجلنة حتت أقدامهـا

 إىل أمي احلبيبة
 إىل من جرع الكأس فارغا  ليسقيين قطرة حب 

 ظة سعادة إىل من كّلت أانمله ليقدم لنا حل
 إىل من حصد األشواك عن دريب ليمهد يل طريق العلم 

 ، رمز العطاءإىل القلب الكبري 
 والدي احلبيب

 إىل من حتلو احلياة بنورهم
 وال يستقيم العيش إال جبوارهم

 احلياة بيسرها وعسرها قامسوينإىل من 
 وكل موديت إىل سكين

  ن ورامااالغالية وقرة عيين أبنائي رفيق وعبد الرمح زوجيت
 إىل القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس الربيئة إىل رايحني حيايت

 أخوايت
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يفر كلػل يفر -الحمديفر هلل,يفر كالشكريفر لو,يفر الذييفر أعاننييفر عمىيفر إتماـيفر ىذهيفر الرسالة،يفر  مكاليفر تك يقويفر  مػايفر يفر -عػز 

يفر ".يفر يفر َلِئْن َشَكْرُتْم ََلَِزيَدنَُّكمْ كتحق يفر مفيفر ذلؾيفر شيء,يفر القائليفر  ييفر منزؿيفر كتابويفر الكريـ:يفر "
الػػػذييفر ،يفر لػػػىيفر ليفر ال مػػػييفر القػػػد ريفر بالحمػػػديفر كالشػػػكريفر عمػػػىيفر لزيػػػليفر   ػػػمويفر كعطائػػػويفر إبدايػػػةيفر أتكلػػػويفر يفر 

أمػػدنييفر بالرػػبريفر كالترػػميـيفر هنلػػازيفر ىػػذايفر ال مػػليفر ال ممػػييفر المتكا ػػهيفر ,يفر كسػػخريفر لػػييفر مػػفيفر أىػػليفر ال مػػـيفر مػػفيفر 
يفر أفيفر أنسػبيفر الل ػليفر  اليفر يس نييفر ب ػديفر ىػذايفر اهنلػازيفر إاليفر يفر ، ن ريفر دربييفر كيرشدنييفر لطري يفر الح يفر كالركابيفر 

يفر بالتقػػد ريفر كالك ػػاءيفر  تقػػدـيفر الباحػػثيفر بشػػكرهيفر الخػػالصيفر ال م ػػ ألىمػػو,يفر كب يفر مػػامرغ مقركنػػابيفر بلزيػػليفر يفر ،يفر شػػ كرغ
ل يفر أكيفر نرػيحةيفر أكيفر تكليػويفر كأثرىيفر لكانبيفر ىػذايفر البحػثيفر سػكاءيفر بػرأييفر ال ر افيفر كاالمتنافيفر إلىيفر كليفر مفيفر تل  

:يفر ك ييفر مقدمةيفر ىؤالءيفر ُأسػتاذييفر المشػرؼيفر اللا ػليفر الػدكتكر،يفر يفر أكيفر ساىـيفر  ييفر ىذايفر ال مل,يفر كلكيفر بلزءيفر يس ر
 يػػكيفر الػػذييفر منحنػػييفر يفر يفر -كالػػذييفر تقرػػريفر كممػػاتيفر الشػػكريفر كعبػػاراتيفر الثنػػاءيفر عػػفيفر الك ػػاءيفر بحقػػويفر فنب ػػليفر دخػػا

؛يفر  ػػن ـيفر ةيفر ط مػػةيفر مرحمػةيفر البحػػث,يفر كمػػايفر أحػػاأيفر البحػثيفر بمحسػػفيفر رػػكرةيفر ممكنػػيفر يفر كاالىتمػػاـالكقػت,يفر كالليػػد,يفر 
المشرؼ،يفر كن ـيفر الم مـ،يفر كأرلكيفر أفيفر أككفيفر قديفر ك قتيفر  ييفر تقديـيفر مػايفر  ر ػيو،يفر كمػايفر  م ػ يفر بمكانتػويفر ال مميػةيفر 

يفر  إننييفر أتشرؼيفر يفر برسـيفر اسمويفر عمىيفر أطركحتييفر ال ممية.يفر كال ممية؛يفر لذلؾ
يفر 

  يػػػايفر طػػػكاؿيفر يفر ةيفر التػػػييفر احت ػػػنتنييفر طالبػػػابيفر سػػػالمييفرّ تقػػػدـيفر بالشػػػكريفر لملام ػػػةيفر اهأفيفر أكمػػػايفر يسػػػ دنييفر 
المالست ريفر كالتييفر مازالتيفر تقدـيفر لنايفر الكث ريفر مفيفر ال طاءيفر ,يفر  يييفر منارةيفر ال مػـيفر اللام ّيةيفر كيفر مرحمةيفر دراستييفر 

يفر كال مماء.يفر 
عبديفر ةيفر أع اءيفر للنةيفر المناقشةيفر األ ا ل,يفر الدكتكريفر اللا ل:يفر كأتقدـيفر بالشكريفر اللزيليفر إلىيفر الساد

 اذ فيفر كافيفر لمالحظاتيمممناقشابيفر خارلياب،يفر كالخالديفر المكنسيفر يفر :يفر الدكتكر،يفر مناقشابيفر داخميابيفر يفر اللتاحيفر اليمص
 لكدةيفر ىذهيفر الرسالة.كيفر  ييفر إثراءيفر يفر ركب الثريفر األ

يفر 
ماعّيػػػػةيفر المتمثمػػػػةيفر لمػػػػزمالءيفر  ػػػػييفر كزارةيفر الشػػػػئكفيفر االلتكمػػػػايفر أتقػػػػدـيفر بخػػػػالصيفر الشػػػػكريفر كاالمتنػػػػافيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 

كال ػػكفيفر  ػػييفر تطب ػػ يفر لػػييفر  ػػديفر المسػػاعدةيفر يفر كايفر مػػد يفر يفر بال ػػامم فيفر بػػاهدارةيفر ال امػػةيفر ل سػػرةيفر كيفر الطلكلػػةيفر ،الػػذ فيفر 
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كمػػايفر  بسػػ يفر ،يفر االلنبيػػةكػػافيفر سػػندابيفر يفر لػػييفر  ػػييفر ترلمػػةيفر المرالػػهيفر يفر كػػليفر مػػفكمػػايفر كأشػػكريفر ،يفر اسػػتبانةيفر الدراسػػة
ـيفر لػييفر  ػديفر ال ػكفيفر  بالػذكريفر كالػدييفر يفر  ػمخص،يفر يفر كالنرػيحةيفر كالمسػاعدةيفر الشكريفر لناحيويفر إلػىيفر كػليفر شػخصيفر قػد 

 بػػارؾيفر ليفر  ػػ يـيفر كلػػزاىـيفر عّنػػييفر كاألسػػتاذةيفر أسػػماءيفر الكحمػػكتيفر يفر الػػذييفر قػػاـيفر بتػػدق  يفر الرسػػالةيفر لنكيػػػابيفر كنحكيػػابيفر 
 .كليفر خ ر
يفر األبّيػةيفر ..كاليمػػةليفر كأخ ػرابيفر  يفر الػنلسل يفر الطّ ػبيفر ..يفر إلػىيفر رػاحبل يفر القمػػبل يفر كامتنػافيفر ..يفر إلػىيفر رػاحبل كممػُةيفر شػكرغ

يفر لينديرائديفر ايفر ال ال ػةيفر ..يفر إلىيفر مفيفر ساندييفر دكمػابيفر أخييفر كخم مي
أفيفر اليفر ي ػيهيفر يفر كلػليفر يفر المكلىيفر عػزيفر يفر كأخ رابيفر أعتذريفر لمفيفر  اتنييفر ذكرهيفر كلـيفر أتمكفيفر مفيفر شكره,يفر سائالبيفر 
يفر .يفر ليـيفر ألرابيفر كأفيفر  ل مويفر  ييفر م زافيفر حسناتيـ,يفر إنويفر سميهيفر مل بيفر الدعاء
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يفر فهرس الوىضىعاث
 رقم الصفحة الموضوع

 أ مفيفر ىدييفر القرآفيفر الكريـ 
 ب ىداءاه 
  ج تقد رالالشكريفر كيفر 
 ه  يرسيفر المك كعات 
 ط  يرسيفر اللداكؿ 
 ل  يرسيفر األشكاؿ 
  ل  يرسيفر المالح 
 م  ممخصيفر الدراسةيفر بالمنةيفر ال ربية 
 ن ممخصيفر الدراسةيفر بالمنةيفر اهنلم زية 

 1 اإلطار العام للدراسة:  الفصل اَلول
 2 مقدمة 
 4 مشكمةيفر الدراسة 
 5 أىداؼيفر الدراسة 
 4 أىميةيفر الدراسة 
 5 مرطمحاتيفر الدراسة 
 6 لدراسةحدكديفر ا 

 7 اإلطار النظري :  الفصل الثاني
 8 أوال: المساندة االجتماعية 

يفر المساندةيفر االلتماعية -  8 مليـك
 9 ت ريفيفر المساندةيفر االلتماعية -
 12 أىميةيفر المساندةيفر االلتماعية -
 14 أشكاؿيفر المساندةيفر االلتماعية -
 17 أب اديفر المساندةيفر االلتماعية -
 18 ال كامليفر المؤثرةيفر  ييفر إدراؾيفر المساندة -
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 رقم الصفحة الموضوع 
 18 مرادريفر المساندة -
 19 ةاتيفر الملسرةيفر لممساندةيفر االلتماعييفرّ النظرييفرّ  -
 19 ةالنظريةيفر البنائييفرّ  -
 19 ةالنظريةيفر الكظيلييفرّ  -
 22 ةالنظريةيفر الكمييفرّ  -
 22 ةيفر التبادؿيفر االلتماعينظرييفرّ  -
 22 ةيفر الت م يفر الكلدانينظرييفرّ  -
 21 ةالنماذجيفر التييفر  سرةيفر المساندةيفر االلتماعييفرّ  -
 22 سالـةيفر  ييفر اهدةيفر االلتماعييفرّ المسان -

  26 ثانيا: العزو السببي 
 26 ت ريفيفر ال زكيفر السببييفر  -
 32 كيليةيفر تككيفيفر ال زكيفر السببي -
 32 ال كامليفر المؤثرةيفر عمىيفر كليتييفر ال ب  -
 33 اتيفر التييفر تحدثتيفر عفيفر ال زكيفر السببيالنظرييفرّ  -
 34 ةيفر ىا درنظرييفرّ  -
 36 ةيفر ك مييفر نظرييفرّ  -
 38 ةيفر ركترنظرييفرّ  -
 42 فمركزيفر ال ب يفر كظيلةيفر الد  -

 42 ثالثًا: االنتحار 
 43 ت ريلاتيفر االنتحار -
 43 مرطمحاتيفر مرتبطةيفر باالنتحار -
 52 أ كاريفر خاطئةيفر عفيفر االنتحار -
 52 خرائصيفر األشخاصيفر الذ فيفر يقدمكفيفر عمىيفر االنتحار -
 53 كسائليفر االنتحار -
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 55 أنكاعيفر االنتحار -
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 فهرس الجذاول

رقم  عنوان الجدول الرقم
 الصفحة

 104 (203تكزيهيفر أ راديفر ال  نةيفر حسبيفر الخرائصيفر الديمنرا يةيفر )ف=  .1
 107 حسبيفر كليفر ملاؿيفر مفيفر ملاالتيايفر المساندةيفر االلتماعيةمقياسيفر عدديفر  قراتيفر   .2

يفر   .3 يفر ارتباأ يفر م امل يفر ب رسكف يفر أب اد يفر مف يفر ب د يفر كل يفر االلتماعية يفر الكميةمقياسيفر المساندة يفر الدرلة يفر مه
 لممقياس

109 

م امالتيفر ارتباأيفر ب رسكفيفر ب فيفر  قراتيفر الب ديفر األكؿيفر )المساندةيفر الكلدانية(يفر كالدرلةيفر الكميةيفر لمب ديفر   .4
 (34)ف=

110 

ب رسكفيفر ب فيفر  قراتيفر لمب ديفر الثانييفر )المساندةيفر الم ر ية(يفر كالدرلةيفر الكميةيفر لمب ديفر يفر م امالتيفر ارتباأ  .5
 (34)ف=

111 

يفر لمب ديفر   .6 يفر الكمية يفر كالدرلة يفر المادية( يفر الثالثيفر )المساندة م امالتيفر ارتباأيفر ب رسكفيفر ب فيفر  قراتيفر لمب د
 (34)ف=

112 

ةيفر الكميةيفر لمب ديفر م امالتيفر ارتباأيفر ب رسكفيفر ب فيفر  قراتيفر لمب ديفر الرابهيفر )المساندةيفر التقد رية(يفر كالدرليفر   .7
 (34)ف=

113 

م امالتيفر ارتباأيفر ب رسكفيفر ب فيفر  قراتيفر لمب ديفر الخامسيفر )المساندةيفر باهمداديفر االلتماعييفر )الرحبةيفر   .8
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 لخص الذراصته
 محاولي االنتحار في قطاع غزةلدى  المساندة االجتماعّية وعالقتيـا بالعزو السببي 

 
بي ػػػػػػةيفر يفر ال القػػػػػػةيفر بػػػػػػ فيفر المسػػػػػػاندةيفر االلتماعّيػػػػػػةيفر ىيفر طإلػػػػػػىػػػػػػد تيفر الدراسػػػػػػةيفر الحالّيػػػػػػةيفر إلػػػػػػىيفر الت ػػػػػػرؼيفر يفر يفر يفر يفر 

كال ػػػػػزكيفر السػػػػػببييفر لػػػػػدىيفر ع نػػػػػةيفر مػػػػػفيفر محػػػػػاكلييفر االنتحػػػػػاريفر  ػػػػػييفر قطػػػػػاعيفر مػػػػػزةيفر ،يفر ت ػػػػػزىيفر إلػػػػػىيفر متنّ ػػػػػراتيفر 
)اللػػػػػػنس،يفر ال مػػػػػػر،يفر المسػػػػػػتكىيفر الت ميمػػػػػػي،يفر الحالػػػػػػةيفر االلتماعّيػػػػػػة،يفر نػػػػػػكعيفر األسػػػػػػرة،يفر طبي ػػػػػػةيفر المسػػػػػػكف،يفر 

تحم مػػػػػػػػييفر ييفر الكقػػػػػػػػديفر اسػػػػػػػػتخدـيفر الباحػػػػػػػػثيفر المػػػػػػػػنيجيفر الكرػػػػػػػػليفر .األداةيفر المسػػػػػػػػتخدمة،يفر عػػػػػػػػدديفر المحػػػػػػػػاكالت(
ال ػػػػػػػزكيفر السػػػػػػػببييفر اسػػػػػػػتبانةيفر المسػػػػػػػاندةيفر االلتماعّيػػػػػػػةيفر كيفر اسػػػػػػػتبانةيفر ،يفر كاسػػػػػػػتخدـيفر أي ػػػػػػػابيفر لحػػػػػػػليفر المشػػػػػػػكمة

(يفر 203كقػػػػػديفر طبقػػػػػتيفر أدكاتيفر الدراسػػػػػةيفر عمػػػػػىيفر عّ نػػػػػةيفر قكاميػػػػػايفر )يفر .كػػػػػمدكاتيفر لمبحػػػػػثيفر مػػػػػفيفر إعػػػػػداديفر الباحػػػػػث
(يفر 900شخرػػػػػػابيفر مػػػػػػفيفر كػػػػػػاليفر اللنسػػػػػػ فيفر مسػػػػػػحكبةيفر مػػػػػػفيفر الملتمػػػػػػهيفر األرػػػػػػمييفر كالػػػػػػذييفر  تػػػػػػملفيفر مػػػػػػػفيفر )

يفر .(2014-2013ارةيفر الداخمّيػػػػػػػةيفر  ػػػػػػػييفر قطػػػػػػػاعيفر مػػػػػػػزةيفر لم ػػػػػػػاـيفر )كذلػػػػػػػؾيفر يفر حسػػػػػػػبيفر بيانػػػػػػػاتيفر كزيفر ،يفر شػػػػػػػخص
يفر ،كقػػػػػػػػػػديفر قػػػػػػػػػػاـيفر الباحػػػػػػػػػػثيفر بالم اللػػػػػػػػػػةيفر االحرػػػػػػػػػػائّيةيفر لبياناتػػػػػػػػػػويفر مسػػػػػػػػػػتخدمابيفر المتكسػػػػػػػػػػطاتيفر الحسػػػػػػػػػػابّية

اختبػػػػػػاريفر يفر ،م امػػػػػػليفر ارتبػػػػػػاأيفر ب رسػػػػػػكفيفر يفر ،التلزئػػػػػػةيفر النرػػػػػػلّية،يفر أللػػػػػػايفر كركنبػػػػػػاخيفر ،االنحرا ػػػػػػاتيفر الم يارّيػػػػػػة
يفر ؽ.لم ر ةيفر اتلاهيفر اللريفر يفر اختباريفر شيليويفر ،تحم ليفر التبا فيفر األحادي

 وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :  
  يفر كقديفر احتليفر 54.6مستكىيفر المساندةيفر االلتماعيةيفر لدىيفر محاكلييفر االنتحاريفر متكس يفر بكزفيفر نسبييفر%
 %.59.6فيفر نسبييفر زيفر المرتبةيفر األكلىيفر بكيفر يفر المساندةيفر االلتماعيةيفر التقد ريةيفر يفر  دبيفرُ 
 ل زكيفر السببييفر ح ثيفر بمغيفر ايفر لداخميايفر ال زكيفر أعمىيفر مفيفر المستكىيفر يفر لخارليمستكىيفر ال زكيفر السببييفر ا
 %.65.4بنسبةيفر يفر داخمياليفر السببييفر كنسبةيفر ال زك،يفر %75.5نسبةيفر يفر خارليال
  يفر يفر تكلد يفر عالقة يفر ارتباطية يفر داللة يفر ذات يفر اعكسية يفر مستكى يفر عند يفر المساندةيفر يفر aيفر 0.05حرائية ب ف

 ب اديفر ال زكيفر السببييفر الخارلييفر كالداخمي.أااللتماعيةيفر كيفر 
 وقد توصل الباحث لمجموعة من التوصيات ؛ أىميا :

 القتراديةيفر لمحاكلييفر االنتحار،يفر كذلؾيفر مفيفر خالؿيفر تنل ذيفر برامجيفر دعـيفر اقترادييفر ت زيزيفر اللكانبيفر ا
 كبرامجيفر تشن ميةيفر تساعدىـيفر عمىيفر أعباءيفر الحياةيفر كتحمليفر المسئكليةيفر بمنلسيـ.

 .ت زيزيفر القيـيفر الد نيةيفر كترس خيفر المبادئيفر السميمةيفر لدىيفر محاكلييفر االنتحار 
 .تكليويفر الباحث فيفر لتناكؿيفر ىذهيفر اللئةيفر لمدراساتيفر كاألبحاثيفر ال ممية 
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 Abstractيفر 

Social Support and its relationship to causal attribution among a 

sample of suicidal persons in the Gaza Strip 

This study aims at identifying the nature of the relationship 

between social support and causal attribution among a sample of suicidal 

persons in the Gaza Strip in relation to the variables (gender, age, 

educational level, marital status, family type, the nature of the housing, 

the tool used, and the number of attempts). The researcher used the 

descriptive analytical approach to conduct this study. He also used the 

social support questionnaire and the causal attribution questionnaire, 

prepared by the researcher, as the tools for this study. The tools of the 

study have been applied to a sample of 203 people of both genders from 

the original population of the study which consists of 900 people, 

according to data of the ministry of interior in the Gaza Strip in (2013-

2014). The researcher processed the statistical data using the arithmetic 

means, standard deviations, Cronbach's alpha, split half, Pearson’s 

correlation coefficient, one-way Anova, and Scheffe test. 

Findings of the study 

1. The level of social support among suicidal persons is with an 
intermediate relative weight 54.6%, the estimative social support 
dimension has the first rank with a relative weight of 59.6%. 

2. The level of external causal attribution is higher than the level of the 
internal causal attribution. The percentage of the external causal 
attribution is 75.5% while the percentage of the internal causal 
attribution is 65.4%.  

3. There is an inverse correlation which is statistically significant at the 
level of a 0.05 between social support and the dimensions of external 
and internal causal attribution 

4. The recommendations of the study 
1. Supporting the economic situation of suicidal persons through the 

implementation of job and economic support programs that help 
them to support themselves. 

2.  Promoting the religious values and sound principles of the suicidal 
persons. 

3.  Directing researchers to study this category in their scientific 
research. 
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  مقدمة:
،يفر ـيفر كعػػػاداتيفر كتقال ػػػديفر كم ػػػراثيفر التمػػػاعيتتبػػػا فيفر الملتم ػػػاتيفر  ػػػييفر الثقا ػػػةيفر كمػػػايفر تت ػػػمنويفر مػػػفيفر قػػػييفر يفر  

بػػ فيفر أ رادىػػايفر ت ا ػػديفر كتماسػػؾيفر ألرػػالةيفر كالخػػرابيفر ،يفر  ينػػاؾيفر ملتم ػػاتيفر اليفر  كلػػديفر كالتبػػا فيفر  تػػمرلحيفر بػػ فيفر ا
،يفر كىنػػاؾيفر ملتم ػػاتيفر تتم ػػزيفر بالمؤاخػػاةيفر كالتػػيزر،يفر كىػػذايفر  رلػػهيفر لمخملّيػػةيفر الثقا ّيػػةيفر الملتم ّيػػةيفر كمػػايفر كتكا ػػل

 تنمنػػليفر بيػػايفر مػػفيفر قػػيـيفر كملػػاىيـ،يفر كىػػذايفر مػػايفر يم ػػزيفر الملتم ػػاتيفر اهسػػالمّيةيفر التػػييفر تتم ػػزيفر بالرائحػػةيفر التكا مّيػػةيفر 
يفر أ راديفر ملتم يا.ب فيفر لميهيفر 

كلميػػهيفر ىػػذهيفر الملتم ػػػاتيفر خارػػةبيفر الملتمػػهيفر النػػػزييفر قػػديفر تت ػػرضيفر ل زمػػػاتيفر كاألحػػداثيفر كالمكاقػػػفيفر يفر يفر  
يفر يفر المليػػدةيفر التػػػييفر تػػػؤثريفر بشػػػكليفر مباشػػريفر أكيفر م ػػػريفر مباشػػػريفر عمػػػىيفر سػػيككلكليةيفر اللػػػرديفر ،يفر  قػػػديفر أكػػػدتيفر إل زاب ػػػث

Elizabeth يفر أفيفر األحػػػداثيفر المليػػػدةيفر تتػػػاب فيفر  ػػػييفر الشػػػكليفر ،يفر  ينػػػاؾيفر الحػػػادةيفر منيػػػايفر كاألحػػػداثيفر الكبػػػرىيفر يفر،
؛يفر ألحػداثيفر المليػدةيفر التػييفر تكػكفيفر كػليفر  ػكـكىناؾيفر المزمنةيفر كاألعبػاءيفر التراكمّيػةيفر عمػىيفر السػفيفر الرػن ريفر أكيفر ا

يفر Elizabeth, 2015:129)كليػػذايفر  إنػػويفر يمكػػفيفر أفيفر يكػػكفيفر لػػويفر عكاقػػبيفر ب  ػػدةيفر المػػدىيفر عمػػىيفر الرػػحةيفر )
يفر حتػػػىيفر ا فيفر عمػػػىيفر الملتمػػػهيفر النػػػزييفر ،يفر مػػػفيفر  كىػػػذايفر مػػػايفر لمسػػػناهيفر عمػػػىيفر أرضيفر الكاقػػػهيفر منػػػذيفر ال قػػػديفر المنرػػػـر

ثيفر كأزمػػػػاتيفر داخميػػػػةيفر ،يفر "يفر  الحيػػػػاةيفر مػػػػفيفر حكلنػػػػايفر مم ئػػػػةيفر بالمشػػػػكالتيفر كال ػػػػنكأيفر النلسػػػػّيةيفر حػػػػركبيفر كأحػػػػدا
كالحػػػػركبيفر كاألزمػػػػاتيفر كم رىػػػػايفر التػػػػييفر تػػػػؤثريفر عمػػػػىيفر حيػػػػاةيفر اهنسػػػػافيفر كاليفر  كلػػػػديفر  ػػػػرديفر تخمػػػػكيفر حياتػػػػويفر مػػػػفيفر 

يفر (يفر .2011:2اال طرابات"يفر )المررييفر ،يفر 
ـيفر أل ػرادهيفر لذايفر يحتاجيفر األ راديفر  ييفر كا ػةيفر الملتم ػاتيفر كخارػةيفر الملتمػهيفر اللمسػط نييفر إلػىيفر مػؤازرةيفر كدعػيفر  

 ػػػييفر ظػػػػليفر الظػػػػركؼيفر القاسػػػػيةيفر كالمتقمبػػػةيفر كاألليمػػػػةيفر التػػػػييفر يمػػػػريفر بيػػػايفر ،يفر كىػػػػذهيفر المػػػػؤازرةيفر تتمثػػػػليفر بالمسػػػػاندةيفر 
يفر االلتماعّيػػةيفر التػػييفر ت تبػػريفر مرػػدرابيفر ميمػػابيفر مػػفيفر مرػػادريفر األمػػفيفر الػػذييفر يحتالػػويفر اهنسػػافيفر مػػفيفر عالمػػويفر الػػذي

يػػػددهيفر ،يفر عنػػػدمايفر يشػػػ ريفر اللػػػرديفر بػػػمفيفر ىنػػػاؾيفر مػػػايفر  يفر -سػػػبحانويفر كت ػػػالىيفر –ي ػػػيشيفر  يػػػويفر ب ػػػديفر للكئػػػويفر إلػػػىيفر ليفر يفر 
كيش ريفر أفيفر طاقتويفر استنلدتيفر ،يفر أكيفر لـيفر ي ديفر  تحمليفر مايفر يقهيفر عميويفر مفيفر إلياديفر  إنويفر يحتاجيفر إلىيفر مػدديفر كعػكفيفر 

يفر مفيفر خارلو.
دائمػػػابيفر  ػػػييفر حالػػػةيفر مسػػػتمرةيفر يفر -سػػػبحانويفر كت ػػػالىيفر –كقػػػديفر ل مػػػويفر ليفر يفر التمػػػاعييفر بطبي تػػػويفر  اهنسػػػافيفر يفر يفر  

اسيابيفر ليايفر أىميةيفر كب رةيفر  ػييفر ليستمديفر ال كفيفر مفيفر أخيويفر االنساف،يفر لذايفر ت تبريفر المساندةيفر االلتماعّيةيفر متن رابيفر أس
حياةيفر األ راديفر برلةيفر عامة،يفر  كممايفر تقدـيفر ال مريفر باللرديفر كاالنتماءيفر  زيديفر مػفيفر قكتػويفر لمكاليػويفر  ػنكأيفر الحيػاةيفر 

يفر (يفر .55:2006المر ّيةيفر كيفر االكتئابّيةيفر )ديابيفر ،
كاهنسػػافيفر  ػػييفر ىػػذايفر ال قػػديفر مػػفيفر الػػزمفيفر يمػػريفر بمكاكبػػةيفر تكنكلكلّيػػةيفر عاليػػةيفر المسػػتكىيفر ،يفر ممػػايفر أدىيفر إلػػىيفر يفر يفر  

ييفر ب ػػضيفر الملػػاىيـيفر الخارػػةيفر بالمسػػاندةيفر االلتماعّيػػةيفر كالمػػؤازرةيفر كالمشػػاركةيفر الكلدانّيػػة،يفر كلػػكديفر تنّ ػػراتيفر  ػػ
يفر  ػػييفر دراسػػةيفر قػػاـيفر بيػػايفر لػػافيفر إ ػػرؾيفر كآخػػركفيفر  حػػكؿيفر األرػػدقاءيفر عمػػىيفر يفر يفر يفر  Jan-Erik (2015) مػػثالب

حسػػابيفر الليسػػبكؾيفر كارتبػػاطيـيفر بالمسػػاندةيفر االلتماعّيػػة،يفر ُكلػػديفر أفيفر ىنػػاؾيفر مسػػاندةيفر التماعّيػػةيفر ذاتيفر تػػمث ريفر 
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ػايفر أرػبحيفر إ لابييفر تمتييفر مفيفر األ ردقاءيفر عمىيفر الليسػبكؾيفر ،يفر كىػذايفر  ػدؿيفر عمػىيفر أفيفر التطػكريفر التكنكلػكلييفر أي ب
يفر لويفر أثريفر كا حيفر  ييفر حياةيفر اللرديفر النلسّيةيفر كااللتماعّية،يفر بشكليفر إ لابييفر كسمبي.يفر 

 لييفر نيايةيفر المطاؼيفر نقكؿيفر :يفر إفيفر اليدؼيفر مفيفر المؤازرةيفر كالمساندةيفر ىكيفر إحداثيفر تكّ فيفر سميـيفر لدىيفر اللرديفر يفر يفر يفر يفر 
بػػداليايفر باه لابّيػػةيفر ل ػػتـيفر تق ػػيـيفر المكاقػػفيفر الُمليػػد،يفر كمحاكلػػةيفر ت ريػػةيفر لميػػهيفر أ كػػ ارهيفر مػػفيفر الملػػاىيـيفر السػػمبّيةيفر كاا

(يفر كربػػ يفر يفر بػػ فيفر مليػػكـيفر التكّ ػػفيفر كالػػدعـيفر يفر يفر Wenli Liuبشػػكليفر كا ػػحيفر ،يفر كقػػديفر ك ػػحيفر ىػػذايفر )كينمػػييفر ل ػػكيفر 
ايفر يفر االلتماعييفر كعػّرؼيفر التك ػفيفر عمػىيفر أنػويفر الليػديفر الم ر ػييفر أكيفر السػمككييفر هدارةيفر كتق ػيـيفر المكاقػفيفر عمػىيفر أنيػ

يفر .(Wenli Liu, 2015 : 36)لرديفر مرىقةيفر أكيفر تتلاكزيفر مرادريفر ال
 اهنسافيفر إذايفر لـيفر يستطهيفر تق يـيفر المكاقفيفر المليدةيفر بشكليفر سميـيفر  إنويفر سيلشليفر  ػييفر المبػادراتيفر التػييفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 

ت قبيفر المكقفيفر المليديفر ،يفر "يفر  كليفر إنسافيفر يفر لديويفر الم ليفر اللطرييفر إلػىيفر عػزكيفر كػليفر نلػاحيفر أكيفر  شػليفر  ػييفر ميمػةيفر 
ايفر (يفر ،يفر كمػفيفر الممكػفيفر أفيفر  ػؤيفر 9:1999مايفر إلىيفر أسبابيفر مختملة"يفر يفر )يفر عطية، دييفر أحػديفر المكاقػفيفر المليػدةيفر لػدب

إلػػىيفر سػػكءيفر تق ػػيـيفر مػػفيفر اللػػرديفر  ػػييفر حكمػػويفر عمػػىيفر المكقػػفيفر كعمػػىيفر مرػػادرهيفر الداخمّيػػةيفر كالخارلّيػػة،يفر   ػػؤدييفر بػػويفر 
يفر المطاؼيفر إلىيفر محاكلةيفر لالنتحاريفر كمحاكلةيفر أخ رةيفر كنيائّيةيفر ل تخمصيفر مفيفر ىذهيفر األحداثيفر المليدة.

التماع ػػػّةيفر آخػذةيفر باالزديػاديفر كيرىيفر الباحثيفر يفر أفيفر ملتم نػػايفر اللمسػط نييفر بػدأتيفر تظيػريفر  يػويفر مشكمػػػةيفر يفر يفر يفر يفر يفر 
أاليفر كىػػػييفر إقػػػداـيفر ب ػػػضيفر الشػػػبابيفر عمػػػىيفر محػػػاكالتيفر االنتحػػػار،يفر كنلػػػديفر أفيفر ىػػػذهيفر المشكػػػػمةيفر قػػػديفر تلاقمػػػتيفر  ػػػييفر 
الكقػتيفر الراىػفيفر بشكليفر ممحكظيفر ،يفر  ب فيفر الح فيفر كا خريفر تنشريفر كسائليفر اهعالـيفر أنباءبيفر حػكؿيفر إقػداـيفر شػابيفر أكيفر 

يفر  تاةيفر عمىيفر االنتحار.
ال ّ نػػػة،يفر يفر  مػػػفيفر خػػػالؿيفر المتاب ػػػةيفر لممػػػفيفر محػػػاكلييفر كىػػػذايفر مػػػايفر د ػػػهيفر يفر الباحػػػثيفر لاللتلػػػاؼيفر حػػػكؿيفر ىػػػذهيفر يفر يفر يفر 

ػػايفر ب ػػديفر عػػاـيفر ،يفر بػػاختالؼيفر  االنتحػػاريفر بػػكزارةيفر الشػػؤفيفر االلتماعّيػػةيفر شػػ ريفر الباحػػثيفر أفيفر الحػػاالتيفر تتزا ػػديفر عامب
التػػػييفر ت ػػػكديفر ب  ػػػيايفر ل سػػػرةيفر كب  ػػػيايفر ا خػػػريفر لمك ػػػهيفر االقترػػػادييفر كب  ػػػيايفر تتلمػػػىيفر لػػػدىيفر يفر األسػػػباب

يفر نتباهيفر .كأخرىيفر كسمكؾيفر ىست رييفر لملتيفر االيفر المراىق فيفر كمشكالتيفر عاطلّية
 ػػييفر الب ئػػةيفر –كمػػايفر زاديفر اىتمػػاـيفر الباحػػثيفر نحػػكيفر ىػػذايفر المك ػػكعيفر ىػػكيفر عػػدـيفر تطػػرؽيفر البػػاحث فيفر مػػفيفر قبػػليفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 

خركرػػػػابيفر ك ػػػػ يفر عمميػػػػةيفر  حػػػػصيفر الداللػػػػةيفر مػػػػايفر بػػػػ فيفر المسػػػػاندةيفر االلتماعيػػػػةيفر كمحػػػػاكالتيفر يفر -اللمسػػػػط نّية
(يفر ،يفر كب  ػػػيايفر 2010االنتحػػار،يفر  ػػػب ضيفر الدراسػػػاتيفر تناكلػػتيفر اال ػػػطراباتيفر النلسػػػّيةيفر كدراسػػةيفر )يفر عػػػكدةيفر :

(،يفر كب  ػػيايفر تنػػاكؿيفر عكامػػليفر يفر 2009لػػتيفر األمػػراضيفر اللسػػدّيةيفر كالسػػكرييفر مثػػليفر دراسػػةيفر )يفر سػػميمافيفر :يفر تناكيفر 
يفر نلسّيةيفر أخرىيفر ب  دابيفر عفيفر متنّ ريفر االنتحار.يفر 

(يفر كيفر دراسػػػػػةيفر 1995كمػػػػايفر أفيفر الدراسػػػػاتيفر التػػػػييفر تناكلػػػػتيفر ال ػػػػزكيفر السػػػػببييفر مثػػػػليفر دراسػػػػةيفر )المن ػػػػزؿ:يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
االنتحػػار،يفر يفر كىػػذايفر مػػايفر ل ػػليفر (يفر لميػػهيفر ىػػذهيفر الدراسػػاتيفر لػػـيفر تتنػػاكؿيفر أي ػػابيفر  ئػػةيفر محػػاكلييفر 1999)األحمػػد:يفر 

الباحثيفر  متفيفر حكؿيفر ىذهيفر الدراسةيفر بمحاكالتيفر لادةيفر لليـيفر الداللػةيفر بػ فيفر المتنّ ػراتيفر كالت مػ يفر  ػييفر تلسػ رىا،يفر 
يفر كىذايفر أي ايفر ي طييفر الدراسةيفر أىمّيةيفر بحثّيةيفر كعنارريفر لد دةيفر ت اؼيفر لمتراثيفر النلسي.
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 مشكلة الدراسة
ظيػريفر مشكمػػػةيفر التماع ػػػّةيفر آخػذةيفر ملتم نػػايفر اللمسػط نييفر بػدأتيفر تيفر مفيفر المالحظيفر  ييفر ا كنػةيفر األخ ػرةيفر  ػييفر 

باالزدياديفر أاليفر كىييفر إقداـيفر ب ضيفر الشبابيفر عمىيفر محاكالتيفر االنتحار،يفر كنلديفر أفيفر ىذهيفر المشكػػمةيفر قػديفر تلاقمػتيفر 
كلمكقػػكؼيفر عمػػىيفر ىػػذهيفر المشػػكمةيفر قػػاـيفر الباحػػثيفر برػػيامةيفر التسػػاؤالتيفر  ػػييفر الكقػػػتيفر الراىػػػفيفر بشػػكليفر ممحػػكظيفر ،يفر 

يفر التالية:
 ييفر االنتحار؟مايفر مستكىيفر المساندةيفر االلتماعّيةيفر لدىيفر ع نةيفر مفيفر محاكل .1
 مايفر مستكىيفر ال زكيفر السببييفر لدىيفر ع نةيفر مفيفر محاكلييفر االنتحار؟ .2
 مايفر ال القةيفر ب فيفر المساندةيفر االلتماعّيةيفر كال زكيفر السببييفر لدىيفر ع نةيفر مفيفر محاكلييفر االنتحاريفر ؟ .3
ىػػػليفر تكلػػػديفر عالقػػػةيفر ارتباطّيػػػةيفر دالػػػةيفر إحرػػػائيابيفر بػػػ فيفر المسػػػاندةيفر االلتماعّيػػػةيفر لػػػدىيفر عّ نػػػةيفر مػػػفيفر محػػػاكلييفر  .4

 االنتحاريفر كال زكيفر السببي؟
ديفر  ركؽيفر دالةيفر إحرائيابيفر  ييفر المساندةيفر االلتماعّيةيفر لدىيفر ع نػةيفر مػفيفر محػاكلييفر االنتحػاريفر ت ػزىيفر ىليفر تكل .5

إلػػػىيفر كػػػليفر مػػػفيفر )اللػػػنسيفر ،يفر ال مػػػريفر ،يفر المسػػػتكىيفر الت ميمػػػي،يفر الحالػػػةيفر االلتماعّيػػػة،يفر نػػػكعيفر األسػػػرة،يفر طبي ػػػةيفر 
 المسكف،يفر األداةيفر المستخدمةيفر ،عدديفر المحاكالت(؟

فيفر محاكلييفر االنتحاريفر ت زىيفر إلىيفر كليفر ىليفر تكلديفر  ركؽيفر دالةيفر إحرائيابيفر  ييفر ال زكيفر السببييفر لدىيفر ع نةيفر م .6
مػػػفيفر )اللػػػنسيفر ،يفر ال مػػػريفر ،يفر المسػػػتكىيفر الت ميمػػػي،يفر الحالػػػةيفر االلتماعّيػػػة،يفر نػػػكعيفر األسػػػرة،يفر طبي ػػػةيفر المسػػػكف،يفر 

يفر طبي ةيفر السكف،يفر عدديفر المحاكالت(يفر ؟
 أىمية الدراسة:

 ىذه الدراسة في غاية اَلىمّية من وجية نظر الباحث وذلك لألسباب التالية :  دتع
ذهيفر الدراسةيفر بمثابةيفر إ ا ةيفر إلىيفر التراثيفر السيككلكلييفر الذييفر ربمايفر يسػيـيفر  ػييفر يممليفر الباحثيفر أفيفر تككفيفر ى .1

إثػػػراءيفر المكتبػػػاتيفر النلسػػػّيةيفر اللمسػػػط نّيةيفر كال ربّيػػػةيفر كالدراسػػػاتيفر التربكّيػػػةيفر التػػػييفر مػػػفيفر شػػػمنيايفر أفيفر تل ػػػديفر طمبػػػةيفر 
 الدراساتيفر ال ميايفر كلميهيفر الميتم فيفر بملاؿيفر البحثيفر ال ممييفر .

 محاكلييفر االنتحار(يفر .قمةيفر األبحاثيفر ال مميةيفر التييفر تستيدؼيفر مثليفر ىذهيفر اللئةيفر ) .2
مػػفيفر المتكقػػهيفر أفيفر تكشػػفيفر الدراسػػةيفر الحالّيػػةيفر عػػفيفر طبي ػػةيفر ال القػػةيفر مػػايفر بػػ فيفر المسػػاندةيفر االلتماعّيػػةيفر لػػدىيفر  .3

 ع نةيفر مفيفر محاكلييفر االنتحاريفر كمستكىيفر ال زكيفر السببي.
عػػػدـيفر تنػػػاكؿيفر األبحػػػاثيفر المت مقػػػةيفر باالنتحػػػاريفر لمتنّ ػػػريفر المسػػػاندةيفر االلتماعّيػػػةيفر كيفر ال ػػػزكيفر السػػػببييفر مػػػهيفر  .4

 محاكلييفر االنتحار.
 تستيدؼيفر  ئةيفر ليايفر خركر تيايفر  ييفر الملتمهيفر اللمسط ني.أنيايفر يفر  .5
 .تساىـيفر الدراسةيفر  ييفر ك هيفر ترّكريفر عفيفر كاقهيفر محاكلييفر االنتحاريفر  .6
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 أىداف الدراسة:

 :التحقق من اَلىداف اآلتية الدراسة الحالّية إلى  تىدف
يفر م ر ةيفر مستكىيفر المساندةيفر االلتماعّيةيفر لدىيفر محاكلييفر االنتحاريفر . .1
 ييفر االنتحار.م ر ةيفر مستكىيفر ال زكيفر السببييفر لدىيفر محاكل .2
 الت رؼيفر عمىيفر ماىّيةيفر ال القةيفر ب فيفر المساندةيفر االلتماعّيةيفر لدىيفر محاكلييفر االنتحاريفر كال زكيفر السببي. .3
محاكلةيفر إلقاءيفر ال كءيفر عمىيفر اللركؽيفر  ييفر المساندةيفر االلتماعّيةيفر لدىيفر محاكلييفر االنتحاريفر ك  يفر كليفر مػفيفر  .4

بي ػػػةيفر المسػػػكف،يفر متنّ ػػػر)اللنسيفر ،يفر ال مػػػريفر ،يفر المسػػػتكىيفر الت ميمػػػي،يفر الحالػػػةيفر االلتماعّيػػػة،يفر نػػػكعيفر األسػػػرة،يفر ط
 األداةيفر المستخدمةيفر ،عدديفر المحاكالت(.

محاكلةيفر إلقاءيفر ال كءيفر عمىيفر اللركؽيفر  ييفر ال زكيفر السببييفر لدىيفر محاكلييفر االنتحاريفر ك  يفر كليفر مفيفر متنّ ػريفر  .5
،يفر عػػػدديفر المسػػػكفيفر )اللػػػنسيفر ،يفر ال مػػػريفر ،يفر المسػػػتكىيفر الت ميمػػػي،يفر الحالػػػةيفر االلتماعّيػػػة،يفر نػػػكعيفر األسػػػرة،يفر طبي ػػػة

يفر المحاكالت(.
 مصطلحات الدراسة :

 جتماعّيةالمساندة اال
ىييفر درلةيفر مفيفر ش كريفر اللرديفر بمدىيفر تكا ريفر المساعدةيفر كالمشاركةيفر كالتشليهيفر كالنرحيفر كاهرشاديفر مفيفر لانبيفر 
ا خػػػريفيفر كاألسػػػرةيفر كاألقػػػرافيفر كاألرػػػدقاءيفر كالػػػزمالءيفر كالم ممػػػ فيفر ،يفر كتكػػػكيفيفر عالقػػػاتيفر التماع ػػػػّةيفر عميقػػػةيفر 

شباعويفر لحالاتويفر األساسّيةيفر خالؿيفر التلاعليفر م يـيفر )يفر اليمالف،  .(45:2008م يـيفر كاا
 ندة االجتماعّية إجرائّيـًا: المسا

مايفر  تمقاهيفر اللرديفر مفيفر دعـيفر التماعييفر مفيفر الب ئةيفر المحيطةيفر تسػاعدهيفر عمػىيفر التكا ػ يفر كالػػتمقمـيفر مػهيفر نلسػويفر كمػهيفر 
عم يػػايفر ،يفر كىػػييفر الدرلػػةيفر التػػييفر يحرػػليفر ممػػايفر  ل مػػويفر قػػادرابيفر عمػػىيفر حػػليفر مشػػكالتويفر كالتنمػػبيفر عميػػايفر يفر ا خػػريف

يفر ةيفر .عمىيفر مقياسيفر المساندةيفر االلتماعييفرّ يفر -محاكؿيفر االنتحاريفر -الملحكصيفر 
 العزو السببي: 

ىػػكيفر عبػػارةيفر عػػفيفر تلسػػ ريفر أكيفر عػػزكيفر النلػػاحيفر أكيفر اللشػػليفر الػػذييفر  كالػػويفر اهنسػػافيفر  ػػييفر أييفر مكقػػفيفر مػػفيفر مكاقػػفيفر 
 .يفر يفر (يفر 9:يفر يفر 1997ملةيفر )عطيةيفر ،يفر لحياةيفر المختملةيفر إلىيفر أسبابيفر مختا

 :يفر العزو السببي إجرائّيـا ً 
أحػػداثيفر لتلسػػ ريفر مػػايفر يمػػريفر بػػويفر مػػفيفر مكاقػػفيفر كيفر يفر -محػػاكؿيفر االنتحػػار-يسػػتخدميايفر اللػػرديفر التػػيىػػييفر الطريقػػةيفر يفر 

الدرلػةيفر التػييفر يحرػليفر عم يػػايفر الملحػكصيفر عمػىيفر ي زكىػايفر ألسبابيفر كمرػادريفر داخميػةيفر أكيفر خارليػةيفر ،يفر كىػييفر 
يفر مقياسيفر ال زكيفر السببييفر .

يفر 
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يفر Suicideاالنتحار:
يفر بيايفر راحبيايفر لقتػليفر نلسػويفر بنلسػويفر كقػديفر تػـيفر لػويفر التعريف اللغوي لالنتحار : ىكيفر "يفر كليفر   ليفر أكيفر أ  اؿيفر يقـك

 (.288:2004يفر ذلؾيفر كانتيتيفر حياتويفر نت لةيفر ىذهيفر األ  اؿ"يفر ) ا د،
،يفر كىػػكيفر إرػػابةيفر اهنسػػافيفر نلسػػويفر لقرػػديفر إ نائيػػايفر ،يفر  ػػرص ك ػػييفر لسػػافيفر ال ػػربيفر :يفر االنتحػػاريفر مرػػدريفر لمل ػػليفر ان تصحص

كيقاؿ:يفر انتحريفر الرلػليفر أييفر نحػريفر كُيقاؿيفر :يفر يفر االنتحاريفر ىكيفر اهليازيفر عمىيفر النلسيفر ذاتليايفر بمييفر طري يفر كافيفر ،يفر 
يفر (.يفر 75)ابفيفر منظكر،يفر د.ت:نلسويفر 

يفر االنتحػاريفر   قػديفر عر ػويفر عمػىيفر أنػويفر "يفر كػليفر حػاالتيفر المػكتيفر التػييفر تنػتجيفر كي ديفر دكركايـيفر يفر أكؿيفر مفيفر تناكؿيفر مليػـك
يفر بويفر اللرديفر بنلسويفر "يفر كىكيفر ي رؼيفر أفيفر ىذايفر  بركرةيفر مباشرةيفر أكيفر م ريفر مباشرةيفر عفيفر   ليفر إ لابييفر أكيفر سمبييفر يقـك

يفر (.45:1964الل ليفر يرليفر إلىيفر ىذهيفر النت لػةيفر أييفر "المػكت"يفر )سم اف،
 حدود الدراسة :

 . الحد المكاني: 1
يفر  ظاتيفر قطاعيفر مزةيفر .تناكؿيفر الباحثيفر )محاكلييفر االنتحار(يفر  ييفر محا

 . الحد الزماني:2
يفر .يفر 2014-2015تـيفر إلراءيفر الدراسةيفر خالؿيفر ال اـ

 .الحد البشري: 3
يفر محاكلييفر االنتحار(المسلم فيفر لدىيفر كزارةيفر الداخمّيةيفر .)كيتمثليفر  ييفر الملتمهيفر األرمييفر الذييفر  تمثليفر  ي

 متغّيرات الدراسة :
  : المساندةيفر االلتماعّية.متغّير مستقل 
 : ال زكيفر السببي.متغّير تابع 
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 المبحث االول
 (Social Supportالمساندة االجتماعّية )

يفر :مقدمة
تػػمثريفر بالب ئػػةيفر المحيطػػةيفر سػػكاءيفر ثريفر كيؤيفر ممػػايفر الشػػؾيفر  يػػويفر أفيفر اهنسػػافيفر بطبي تػػويفر كػػائفيفر التمػػاعييفر  ػػيفر يفر 

أكانتيفر أ راديفر أكيفر لماعاتيفر كيفر قديفر يككفيفر ىذايفر التمث ريفر إمايفر تمث رابيفر ا لابيابيفر أكيفر سمبيابيفر كيفر  نتجيفر عفيفر ىذايفر التلاعليفر 
سمككياتيفر تكيليةيفر مهيفر المكقفيفر الذييفر  ت رضيفر لو؛يفر لذلؾيفر كافيفر ل سػرةيفر يفر كالملتمػهيفر الػدكريفر الكب ػريفر كاللاعػليفر 

يفر  ييفر المساندةيفر االلتماعية.يفر يفر 
تماعّيةيفر ظاىرةيفر التماعّيةيفر نلسّيةيفر قديمةيفر منذيفر قدـيفر اهنسافيفر نلسويفر ،يفر كلـيفر  يتـيفر ت ديفر المساندةيفر االلكيفر  يفر 

بيػايفر البػاحثكفيفر إاليفر مػؤخرابيفر ب ػػديفر مػايفر الحظػكهيفر مػفيفر آثػػاريفر ميمػةيفر ليػايفر  ػييفر مكاقػػفيفر الشػدةيفر كاهليػاديفر النلسػػييفر ،يفر 
كمايفر تقكـيفر بويفر مفيفر يفر تخل فيفر لنتائجيفر ال نكأيفر كالشدائديفر كالمكاقفيفر ال ر بةيفر كىييفر مفيفر عالمويفر الذييفر ي ػيشيفر 

أفيفر ىناؾيفر مايفر  يددهيفر ،يفر كيش ريفر أفيفر طاقتويفر قديفر استنلذتيفر أكيفر أليدتيفر ،يفر كأنويفر عالزيفر عػفيفر يفر  يويفر عندمايفر يش ر
يفر مكاليةيفر الخطريفر أكيفر يحمليفر مايفر يقهيفر عميويفر مفيفر إلياديفر كأنويفر يحتاجيفر إلىيفر مدديفر كعكفيفر كمساعدةيفر ا خريف

يفر (137:2004،)يفر المدىكفيفر يفر 
كبػػذلؾيفر ت تبػػريفر المسػػاندةيفر االلتماعّيػػةيفر مرػػدرابيفر ميمػػابيفر مػػفيفر مرػػادريفر الػػدعـيفر االلتمػػاعييفر اللاعػػليفر   
ييفر يحتالويفر اهنسافيفر ح ثيفر  ؤثريفر حلـيفر المساندةيفر االلتماعّيةيفر كمستكىيفر الر ايفر عنيايفر  ييفر كيلّيةيفر إدراؾيفر الذ

اللػػرديفر ل ػػنكأيفر الحيػػاةيفر المختملػػةيفر ،يفر كأسػػال بيفر مكاليتيػػايفر كت اممػػويفر مػػهيفر ىػػذهيفر ال ػػنكأيفر ،يفر كمػػايفر تم ػػبيفر دكرابيفر 
ميمػابيفر  ػػييفر إشػباعيفر األمػػفيفر النلسػييفر ،يفر كخلػػضيفر مسػتكىيفر الم انػػاةيفر الناتلػةيفر عػػفيفر شػدةيفر األحػػداثيفر الرػػادمةيفر ،يفر 

 ليفر المثػػػاؿيفر :يفر القمػػػ يفر ،يفر اتيفر أثػػريفر  ػػػييفر تخل ػػفيفر حػػػدةيفر األعػػراضيفر المر ػػػّيةيفر التػػييفر ي ػػػانييفر منيػػايفر عمػػػىيفر سػػبكذ
يفر (.14: 2000)يفر عمييفر ،كاالكتئابيفر 

كقديفر تناكؿيفر الباحثيفر  ييفر المبحثيفر الحالييفر مليكـيفر المساندةيفر االلتماعّيةيفر كت ريلاتيػايفر كأدكارىػايفر كأشكاليػايفر  
األشخاصيفر محاكلييفر االنتحاريفر )يفر ع نػةيفر كأىـيفر النظرياتيفر التييفر تناكلتيػايفر يفر ،يفر كمفيفر خالؿيفر عمليفر الباحثيفر مهيفر 

الدراسةيفر (يفر تب فيفر أفيفر ىذهيفر اللئةيفر بممسيفر الحالةيفر إلىيفر الدعـيفر الم نكييفر كالمادييفر كالمسػاندةيفر االلتماعّيػةيفر كىػـيفر 
يفر بحالةيفر إلىيفر مفيفر يقدرىـيفر نظرابيفر لمظركؼيفر القاسّيةيفر التييفر ي يشكنيػايفر .

 مفيوم المساندة االجتماعّية : 
رتلهيفر عفيفر األرضيفر  ييفر قبليفر اللبليفر أكيفر الػكادييفر كلم ػويفر يفر :يفر مفيفر سنديفر كىكيفر مايفر ايفر بيفر المساندة االجتماعّية لغة

إسػػناديفر ،يفر ككػػليفر شػػيءيفر أسػػندتيفر إليػػويفر  يػػكيفر سػػنديفر كمػػايفر يسػػنديفر إليػػويفر يسػػمىيفر مسػػندابيفر كسػػندابيفر لم ػػويفر المسػػانديفر ،يفر 
كتساندتيفر إليويفر :يفر استندتيفر كساندتيفر الرلليفر مساندهيفر إذايفر عا ػتويفر ككانلتػويفر كسػنديفر  ػييفر اللبػليفر يسػنديفر سػنكدابيفر 

يفر (.257،يفر ديفر تيفر :يفر )يفر ابفيفر منظكريفر قىيفر كيقاؿيفر لمدعييفر المسنديفر كالسن ديفر كريفر 
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:يفر ت تبػريفر المسػاندةيفر االلتماعّيػةيفر مرػدرابيفر ميمػابيفر مػفيفر مرػادريفر يفر تعريف المساندة  االجتماعّية اصـطالحاً 
الدعـيفر النلسييفر كااللتماعييفر الذييفر يحتالويفر اللرديفر  ييفر حياتػويفر ال كمّيػةيفر ألنيػايفر تم ػبيفر دكرابيفر كب ػرابيفر  ػييفر إشػباعيفر 

يفر حالاتويفر ل مفيفر النلسييفر كااللتماعييفر .يفر 
لمساندةيفر االلتماعّيةيفر ح ثيفر ي ر يػايفر يفر كػكبيفر "يفر بمنيػايفر الرمبػةيفر  ػييفر االقتػرابيفر كلقديفر ت ددتيفر ت ريلاتيفر ايفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 

مفيفر األشخاصيفر يفر المقرب فيفر الذ فيفر يمكفيفر ليـيفر تقديـيفر الم مكماتيفر كالحقائ يفر كالتكليويفر كاهرشػاديفر التػييفر تشػ ريفر 
يفر (. Cobb, 1976: 307)يفر دؿيفر كالكديفر إلىيفر الحبيفر المتبا

 راديفر الذ فيفر يمثمكفيفر لزءابيفر مفيفر شػبكةيفر كمايفر ت ّرؼيفر ثكتيسيفر يفر المساندةيفر االلتماعّيةيفر بمنيايفر ملمكعةيفر األيفر يفر يفر يفر يفر يفر 
دعـيفر ال ػػػػػػػػاطلييفر كالمسػػػػػػػػاندةيفر ال القػػػػػػػػاتيفر االلتماعّيػػػػػػػػةيفر يفر المحيطػػػػػػػػةيفر بػػػػػػػػاللرديفر كالػػػػػػػػذ فيفر يقػػػػػػػػدمكفيفر لػػػػػػػػويفر الػػػػػػػػ

يفر (يفر . THOITS , 1988 : 151)األدائّية
المسػاندةيفر االلتماعّيػػةيفر بمنيػايفر االعتقػاديفر بكلػػكديفر ب ػضيفر األشػػخاصيفر يفر كمػايفر ي ػرؼيفر سارسػػكفيفر كآخػركفيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 

كىـيفر الذ فيفر  ترككفيفر لديويفر انطباعػابيفر عمػىيفر أنيػـيفر يحبكنػويفر كيقدركنػويفر كيمكػفيفر الذ فيفر يمكفيفر لملرديفر أفيفر  ث يفر بيـيفر 
يفر (يفر SARASON ET AL, 1989:851)يفر عتماديفر عم يـيفر يفر عنديفر الحالةيفر إل يـيفر اال

بمنيػػػايفر درلػػػةيفر شػػػ كريفر اللػػػرديفر بتػػػكا ريفر المشػػػاركةيفر ال اطلّيػػػةيفر كالمسػػػاندةيفر يفر (1996:63،عػػػزت)كي ػػػرؼيفر يفر يفر يفر يفر يفر 
،يفر األقػػػاربيفر ،يفر األرػػػدقاءيفر ،يفر زمػػػالءيفر ال مػػػليفر ،يفر المادّيػػػةيفر كال ممّيػػػةيفر مػػػفيفر لانػػػبيفر ا خػػػريفيفر مثػػػليفر :يفر )يفر األسػػػرةيفر 

رؤكسيفر ال مػػليفر (يفر ،يفر ككػػذلؾيفر كلػػكديفر مػػفيفر  ػػزكدكفيفر بالنرػػيحةيفر كاهرشػػاديفر مػػفيفر ىػػؤالءيفر األ ػػراديفر يكػػكفيفر م يػػـيفر 
يفر .ماعّيةيفر عميقةيفر عالقاتيفر الت

 يمػػايفر  ت مػػ يفر يفر Cassel ,Capla(يفر يفر  ػػييفر آرائػػويفر يفر مػػهيفر كاسػػليفر ككػػابالفيفر يفر  Cobbكيتلػػ يفر كػػكبيفر )يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
اتيايفر لمكركؿيفر بػاللرديفر لححسػاسيفر بالر ػايفر عػفيفر الحيػاةيفر كالشػ كريفر بمىميةيفر يفر المساندةيفر االلتماعّيةيفر  ييفر عالق

بالس ادةيفر كأشاريفر إلىيفر أفيفر المساندةيفر  نظريفر إل يايفر عمىيفر أنيايفر ملمكعةيفر مفيفر عنارريفر التكليويفر كاهرشاديفر يقدـيفر 
يفر لملرديفر كقتيفر الحالةيفر كتل مويفر ي تقديفر بمنويفر :يفر يفر يفر يفر 

يفر محليفر رعايةيفر كحبيفر . -
يفر تش رهيفر بالقيمةيفر كالتقد ريفر الذاتييفر . -
كةيفر مفيفر ال القاتيفر االلتماعّيةيفر  ييفر الب ئةيفر المحيطةيفر ،يفر كلديويفر التزاماتيفر تل مويفر يحسيفر باالنتماءيفر إلىيفر شب -

يفر (. 77: 2005متبادلةيفر مهيفر ا خريفيفر )عمي،
كت ّرؼيفر المسػاندةيفر االلتماعّيػةيفر  ػييفر قػامكسيفر الخدمػةيفر االلتماعّيػةيفر يفر :يفر أنيػايفر ال القػاتيفر المتبادلػةيفر داخػليفر يفر يفر يفر 

اللػػػرديفر النلسػػػّيةيفر يفر اللماعػػػاتيفر المختملػػػةيفر  ػػػييفر الملتمػػػهيفر كتيػػػدؼيفر ىػػػذهيفر التلػػػاعالتيفر إلػػػىيفر إشػػػباعيفر احتيالػػػات
كالم ر ّيةيفر كال اطلّيةيفر كااللتماعّيةيفر كتتشكليفر يفر ىذهيفر اللماعاتيفر مفيفر عػدديفر قم ػليفر مػفيفر األ ػراديفر يككنػكفيفر عمػىيفر 

يفر (. 2000:53اتراؿيفر مباشريفر كنظـيفر كتسمىيفر لماعاتيفر المساندةيفر يفر )ال سكري،
يفر كت رؼيفر المساندةيفر االلتماعّيةيفر عمىيفر أنيايفر الدعـيفر المادييفر كال اطلييفر يفر كالم ر ييفر الذييفر يسػتمدهيفر اللػرديفر يفر يفر يفر يفر 

مفيفر لماعةيفر األسرةيفر أكيفر زمػالءيفر ال مػليفر أكيفر األرػدقاءيفر  ػييفر المكاقػفيفر الرػ بةيفر التػييفر  كالييػايفر  ػييفر حياتػويفر ،يفر 
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لاظيفر عمىيفر رحتويفر النلسّيةيفر كتساعدهيفر عمىيفر خلضيفر ا ثاريفر السمبيةيفر الناشئةيفر مفيفر تمؾيفر المكاقفيفر كتساىـيفر لمح
يفر .(13: 2005)عمي،كال قمّية
اتيفر كالتلػػػػاعالتيفر كالػػػػركاب يفر كي ر يػػػػايفر كػػػػابمفيفر بمنيػػػػايفر النظػػػػاـيفر الػػػػذييفر يشػػػػمليفر ملمكعػػػػةيفر مػػػػفيفر ال القػػػػيفر يفر يفر يفر يفر يفر 

االلتماعيةيفر مهيفر ا خريفيفر كتتسـيفر بمنيايفر طكيمةيفر المدىيفر ،يفر بح ثيفر يمكفيفر االعتماديفر عم يـيفر كالثقػةيفر بيػـيفر كقػتيفر 
يفر (يفر .يفر Cablan،يفر يفر 1981 :يفر يفر  413)لةيفر إل يـيفر لمّدةيفر بالسنديفر ال اطلييفر ش كريفر اللرديفر بالحا

المحيطػةيفر بػويفر سػكاءيفر ت نييفر متطمباتيفر اللػرديفر بمسػاندةيفر كدعػـيفر الب ئػةيفر يفر :يفر بمنيايايفر ككى فيفر كآخركفيفر كعر يفر يفر يفر يفر يفر 
أكػػافيفر مػػفيفر أ ػػراديفر أكيفر لماعػػاتيفر تخلػػفيفر مػػفيفر أحػػداثيفر الحيػػاةيفر ال ػػامطةيفر التػػييفر  ت ػػرضيفر ليػػايفر كتمكنػػويفر مػػفيفر 

يفر .(يفر  57: 2006ب،المشاركةيفر االلتماعّيةيفر اللاعمةيفر  ييفر مكاليةيفر ىذهيفر األحداثيفر كالتكّ فيفر م يايفر )يفر ديا
يفر كع ػيفر يفر يفر يفر يفر  كيفر  ػييفر كت رؼيفر بمنيايفر :يفر التلاعالتيفر التييفر تقكديفر الشخصيفر إلىيفر الشػ كريفر بمنػويفر محبػكبيفر كمحتػـر

شػبكةيفر مؤللػةيفر يفر مػػفيفر ملمكعػةيفر يفر يفر مػػفيفر األشػخاصيفر يفر يفر  ػػؤدكفيفر يفر أعمػاالبيفر تػػؤدييفر إلػىيفر الحرػػكؿيفر عمػىيفر النت لػػةيفر 
يفر (.يفر 117:يفر 2002،تييفر يس ىيفر اللرديفر لتحقيقيا.)الرباغيفر نلسيايفر ال
كي ر يايفر ليلييفر بمنيايفر :يفر تك ريفر أشخاصيفر مقرب فيفر  تمثمكفيفر  ييفر أ راديفر األسرةيفر كملمكعةيفر مفيفر األردقاءيفر يفر يفر يفر يفر يفر 

يفر (.يفر  50: 2010،)عكدةيفر فيفر بالمشاركةيفر الكلدانّيةيفر كالدعـيفر الم نكييفر سكاءيفر الل رافيفر أكيفر  ييفر ال مليفر  تسمكيفر 
كي ػػرؼيفر تلاحػػةيفر المسػػاندةيفر االلتماعّيػػةيفر :يفر بمنيػػايفر الػػدعـيفر كال ػػكفيفر الػػذييفر يشػػ ريفر اللػػرديفر مػػفيفر خاللػػويفر بمنػػويفر يفر يفر يفر يفر 

محبكبيفر كمقبكؿيفر كمك هيفر رعايةيفر ا خريفيفر كتقػد رييـيفر ممػايفر يسػاعدهيفر عمػىيفر حػليفر مشػكالتويفر كالتنمػبيفر عمػىيفر 
حالاتػويفر النلسػّيةيفر كالمادّيػةيفر األمػريفر الػذييفر تػن كسيفر آثػارهيفر عمػىيفر إحساسػويفر الر كباتيفر التييفر  كالييايفر كتمبيػةيفر 

لقبػػكؿيفر بػػاألمفيفر كاالسػػتقراريفر كالطممن نػػةيفر كأنػػويفر لػػزءيفر مػػفيفر شػػبكةيفر عالقػػاتيفر التماعّيػػةيفر كدكدةيفر كآمنػػةيفر كتنػػاؿيفر ا
يفر (.يفر  130 : 2005،)يفر تلاحةيفر لديويفر 
ةيفر أفيفر المسػاندةيفر االلتماعّيػةيفر ىػييفر اهمكانػاتيفر المتاحػ :)Lepore, 1994 : 247(كيػرىيفر ل بػكريفر يفر يفر يفر 

لملػػرديفر التػػييفر يمكػػفيفر أفيفر يسػػتخدميايفر  ػػييفر أكقػػاتيفر ال ػػ  يفر التػػييفر تيػػدؼيفر إلػػىيفر تػػدعيـيفر رػػحةيفر كر اىيػػةيفر ممتقػػييفر 
يفر المساندةيفر .يفر 

(يفر المسػاندةيفر االلتماعّيػةيفر بمنيػايفر :يفر تمػؾيفر ال القػاتيفر القائمػةيفر يفر 4يفر : 1994مف،كي ر يايفر )الشناكييفر كعبديفر الػرح
 .يفر ب فيفر اللرديفر كآخريفيفر كالتييفر  دركيايفر عمىيفر أنيايفر يمكفيفر أفيفر ت ا دهيفر عندمايفر يحتاجيفر إل يا

(يفر أفيفر مليػػكـيفر المسػػاندةيفر االلتماعّيػػةيفر مػػرتب يفر يفر juan  Carlos,  marthim,2007ب نمػػايفر  ػػرىيفر )يفر 
بإمداداتيفر المرادريفر االلتماعّيةيفر التييفر تككفيفر شبكةيفر ال القاتيفر االلتماعّيػةيفر رسػمّيةيفر كم ػريفر رسػمّيةيفر كالتػييفر 

ايفر عنػػدميفر يفر تػػك ريفر االحتيالػػاتيفر الشخرػػّيةيفر الت ب رّيػػةيفر كاهلرائّيػػةيفر لكػػييفر  كالػػويفر األ ػػراديفر كالمكاقػػفيفر الحياتيػػةيفر ،
يفر .يككنكفيفر تحتيفر أييفر  نكأيفر أكيفر أزماتيفر 

يفر كىناؾيفر اتلاؽيفر عمىيفر أفيفر مليكـيفر المساندةيفر االلتماعّيةيفر يشمليفر مككن فيفر أساس  فيفر :
يفر مػػػفيفر األشػػػخاصيفر  ػػػييفر شػػػبكةيفر عالقاتػػػويفر االلتماعّيػػػةيفر يمكػػػفيفر يفر اَلول : أفيفر  ػػػدرؾيفر اللػػػرديفر كلػػػكديفر عػػػدديفر كػػػاؼغ

يفر الرلكعيفر إل يـيفر كاالعتماديفر عم يـيفر عنديفر الحالةيفر .يفر 
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يفر درلةيفر م قكلةيفر مفيفر الر ايفر عفيفر المساندةيفر المتاحةيفر لويفر كالقناعةيفر بلدكاىايفر .يفر يفر أفيفر يككفيفر لدىيفر اللرديفر والثاني :
يفر (يفر  86 : 2005،)يفر الش راكييفر 

كت ػػػّرؼيفر المسػػػاندةيفر االلتماعّيػػػةيفر أنيػػػايفر ملمكعػػػةيفر ال القػػػاتيفر المتداخمػػػةيفر بػػػ فيفر لماعػػػةيفر مػػػفيفر النػػػاسيفر تػػػك ريفر 
المسػػػػػاعدةيفر  ػػػػػييفر مكاقػػػػػفيفر الحيػػػػػاةيفر ال كمّيػػػػػةيفر مػػػػػفيفر خػػػػػالؿيفر شػػػػػبكةيفر المسػػػػػاندةيفر االلتماعّيػػػػػةيفر كىػػػػػـيفر :يفر األسػػػػػرةيفر 

يفر (Davies.M, 2000:329)ل مليفر ،يفر كيفر المتطكع فيفر ،يفر كالمختر فألردقاء،يفر يفر كالل رافيفر كزمالءيفر اكا
كتش ريفر المساندةيفر االلتماعّيةيفر إلىيفر المساندةيفر ال امةيفر أكيفر السمككياتيفر الداعمةيفر المحددةيفر مفيفر ا خريفيفر كالتييفر 

يفر (يفر .يفر  Malecki ,C.K.,et. 2000تحّسفيفر مفيفر أداءيفر اللرديفر كتككفيفر عازلةيفر لويفر مفيفر األحداثيفر الس ئةيفر )يفر 
ايفر عر يػػػػايفر الخّشػػػػابيفر بمنيػػػػايفر :يفر أييفر دعػػػػـيفر م نػػػػكييفر أكيفر مػػػػادييفر يقػػػػدـيفر بطريقػػػػةيفر مباشػػػػرةيفر أكيفر م ػػػػريفر مباشػػػػرةيفر كمػػػػ

لمشػػخصيفر سػػكاءيفر كػػافيفر ىػػذايفر الػػدعـيفر مػػفيفر الشػػخصيفر نلسػػويفر أكيفر مػػفيفر المحيطػػ فيفر بػػويفر سػػكاءيفر أكػػانكايفر أىػػليفر ،يفر أكيفر 
أرػػدقاءيفر ،يفر يفر أكيفر أييفر أشػػخاصيفر آخػػريفيفر كيدركػػويفر الشػػخصيفر عمػػىيفر أنػػويفر مسػػانديفر لػػويفر لمتنمػػبيفر عمػػىيفر المشػػاكليفر 

يفر (.2002:45،الخّشاب)يفر التييفر  كالييا
(يفر بمنيػػػايفر :يفر إدراؾيفر اللػػػرديفر لكلػػػكديفر أشػػػخاصيفر مقػػػرب فيفر لػػػويفر ،يفر  ثػػػ يفر  ػػػ يـيفر ،يفر 2004:32،كت ريػػػفيفر )يفر شػػػكيخيفر 

كييتمػػػكفيفر بػػػويفر  ػػػييفر أكقػػػاتيفر األزمػػػاتيفر ،يفر كيمدكنػػػويفر بمنمػػػاأيفر المسػػػاندةيفر المت ػػػددةيفر ،يفر سػػػكاءيفر  ػػػييفر رػػػكرةيفر حػػػبيفر 
كعطػػػفيفر ،يفر أـيفر  ػػػييفر رػػػكرةيفر تقػػػد ريفر كاحتػػػراـيفر ،يفر أـيفر  ػػػييفر رػػػكرةيفر مسػػػاعدةيفر مادّيػػػةيفر ،يفر أـيفر  ػػػييفر رػػػكرةيفر عالقػػػاتيفر 

يفر ا خريفيفر ،يفر أـيفر كميـيفر م ابيفر .يفر حميمةيفر مه
عمىيفر أفيفر المساندةيفر االلتماعّيةيفر تتمثليفر  ييفر شبكةيفر (يفر Heitman ,Linda،يفر 2006:يفر يفر 131)يفر يفر كمايفر يش ر

ال القػػػاتيفر االلتماعّيػػػةيفر التػػػييفر يسػػػتطيهيفر األ ػػػراديفر اسػػػتخداميايفر عنػػػدمايفر يحتػػػالكفيفر إلػػػىيفر ال ػػػكفيفر كالنرػػػيحةيفر 
يفر .كالمساعدةيفر كالراحةيفر كالتدعيـيفر كالحمايةيفر 

يفر 
يفر لمساندةيفر ثالثةيفر ملاىيـيفر ىييفر :يفر أفيفر اBarrera,1986:422))كيرىيفر 
الػػذييفر يشػػ ريفر إلػػىيفر ال القػػاتيفر كالػػركاب يفر التػػييفر يق يمػػايفر األ ػػراديفر مػػهيفر ا خػػريفيفر ذكييفر يفر الغمــر االجتمــاعي : .1

 األىمّيةيفر  ييفر ب ئاتيـيفر االلتماعّيةيفر .يفر 
ح ػثيفر ت تبػريفر المسػاندةيفر االلتماعّيػةيفر تقكيمػابيفر لم القػاتيفر الثابتػةيفر مػهيفر يفر المساندة االجتماعّية المدركة : .2

 ا خريفيفر .
:يفر كذلػػػؾيفر باعتبػػػاريفر المسػػػاندةيفر االلتماعّيػػػةيفر تمػػػؾيفر األ  ػػػاؿيفر التػػػييفر  ؤد يػػػايفر ا خػػػركفيفر يفر الفعلّيـــةالمســـاندة  .3

 .بيدؼيفر مساعدةيفر شخصيفر م  فيفر 
 وفي ضوء ما سبق يتم تحديد مفيوم المساندة االجتماعّية نظريًا في تلك الدراسة بأنيا:

ىػايفر اللػرديفر مػفيفر خػالؿيفر م ػرهيفر المسػاعدةيفر كالمشػاركةيفر الكلدانّيػةيفر كالم مكماتّيػةيفر كالسػمككّيةيفر كالمادّيػةيفر التػييفر  تمقا
يفر  ييفر الب ئةيفر االلتماعّيةيفر مفيفر األقاربيفر األردقاءيفر كالل رافيفر لزيادةيفر كدعـيفر تمؾيفر األسريفر .
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مفيفر خالؿيفر مايفر سب يفر  رىيفر الباحثيفر بمفيفر المساندةيفر االلتماعّيةيفر :يفر شكليفر مػفيفر أشػكاؿيفر التلاعػليفر االلتمػاعييفر يفر 
نسػافيفر قػادرابيفر عمػىيفر ب فيفر اللرديفر كا خريفيفر ،يفر تساىـيفر  ييفر إشباعيفر حالاتيفر اللرديفر كتش رهيفر باألىمّيػةيفر كتل ػليفر اه

يفر مكاليةيفر  نكطاتيفر الحياةيفر .يفر 
يفر أىمّية المساندة االجتماعية : 

يفر المسػػػاندةيفر عمػػػىيفر ت م ػػػ يفر تقػػػد ريفر اللػػػرديفر كاحترامػػػويفر لذاتػػػويفر ،يفر كتشػػػلي ويفر عمػػػىيفر مكاليػػػةيفر أحػػػداثيفر  يفر يفر يفر يفر  تقػػػـك
المكاقفيفر الحياتيةيفر ،يفر كتؤدييفر برلةيفر عامةيفر عمىيفر استمتاعيفر اللرديفر برحةيفر بدنّيةيفر كنلسّيةيفر مناسبةيفر ،يفر  تمث رىايفر 

 ادةيفر كلممسػػاندةيفر االلتماعّيػػةيفر كظػػائفيفر مت ػػددةيفر تػػن كسيفر عمػػىيفر حيػػاةيفر اللػػرديفر باه لػػابيفر ،يفر نػػالحيفر عمػػىيفر السػػ
كت ػػػديفر مرػػػدرابيفر ميمػػػابيفر مػػػفيفر مرػػػادريفر الػػػدعـيفر االلتمػػػاعييفر الل ػػػاؿيفر الػػػذييفر يحتالػػػويفر اهنسػػػافيفر ،يفر ح ػػػثيفر إفيفر 
التلاعػػليفر االلتمػػاعييفر المسػػانديفر  كّلػػديفر درلػػةبيفر المشػػاعريفر اال لابّيػػةيفر التػػييفر تحقػػ يفر الرػػحةيفر النلسػػّيةيفر كتخلػػفيفر 

يفر ال طراباتيفر النلسّيةيفر كالقم يفر كالتكتريفر كاالكتئابيفر كالكحدةيفر النلسّيةيفر كم رىايفر .الم اناةيفر مفيفر ب ضيفر ا
(يفر أفيفر المسػاندةيفر االلتماعّيػػةيفر  Sarason et al،يفر يفر 1983:يفر يفر 127كيؤكػديفر سارسػكفيفر كآخػػركفيفر )يفر يفر يفر يفر 

تم بيفر دكرابيفر بارزابيفر  ييفر تخل فيفر اهرابةيفر باال طراباتيفر النلسّيةيفر ،يفر كتساعديفر عمىيفر ت م  يفر التكا ػ يفر النلسػييفر 
يفر ةيفر كذلؾيفر مفيفر يفر خالؿيفر طريقت فيفر ىمايفر :يفر كااللتماعييفر النلسييفرّ 

تلترضيفر أفيفر المساندةيفر تػرتب يفر بالسػ ادةيفر النلسػّيةيفر ألنيػايفر تحمػييفر األشػخاصيفر الػذ فيفر يق ػكفيفر تحػتيفر يفر اَلولى :
يفر  ن يفر المكاقفيفر مفيفر التمثريفر ال اريفر بيذهيفر ال نكطاتيفر .

ــة : تلتػػرضيفر أفيفر المسػػاندةيفر ليػػايفر تػػمث ريفر مل ػػديفر  ػػييفر حيػػاةيفر اللػػرديفر سػػكاءيفر أكػػافيفر تحػػتيفر ال ػػن يفر أـيفر اليفر ،يفر يفر الثاني
مػىيفر زيػادةيفر تحسػ فيفر الرػحةيفر البدنّيػةيفر كالنلسػّيةيفر ،يفر كالتػزكديفر بػالخبراتيفر اال لابّيػةيفر كاهحسػاسيفر ح ثيفر ت مػليفر ع

باالسػػػتقراريفر كتلنػػػبيفر الخبػػػراتيفر السػػػالبةيفر ،يفر ح ػػػثيفر تزيػػػديفر مػػػفيفر قػػػدرةيفر اللػػػرديفر عمػػػىيفر المقاكمػػػةيفر كالتنمػػػبيفر عمػػػىيفر 
يفر ل دةيفر .ابيفر عمىيفر حليفر مشكالتويفر بطريقةيفر االحباطاتيفر ،يفر كتل مويفر قادريفر 

المسػػاندةيفر االلتماعيػةيفر ت تبػػريفر مرػػدرابيفر مػػفيفر مرػػادريفر يفر مػػفيفر البػاحث فيفر ممكػػكسيفر كيفر يح ػػىيفر أفكػػليفر كمػايفر  ؤكػػديفر 
يفر .يفر (2004:138،)يفر المدىكفيفر ك فيفر االنل الييفر كالرحةيفر النلسّيةيفر التكا  يفر كالت

كيؤكديفر عمىيفر أفيفر ميابيفر أكيفر انخلاضيفر مستكىيفر المساندةيفر االلتماعّيةيفر قديفر  ؤدييفر إلىيفر كث ريفر مفيفر المشػكالتيفر 
اللػػػرديفر أكثػػػريفر عر ػػػةيفر يفر كمنيػػػايفر االسػػػتلاباتيفر السػػػمبّيةيفر  ػػػييفر مكاليػػػةيفر أحػػػداثيفر الحيػػػاةيفر ال ػػػامطةيفر ،يفر  يرػػػبح

لحرػػػػابةيفر باال ػػػػطراباتيفر النلسػػػػّيةيفر كػػػػالقم يفر ،يفر كاالكتئػػػػابيفر كانخلػػػػاضيفر تقػػػػد ريفر الػػػػذاتيفر كالخلػػػػليفر الشػػػػد ديفر 
كبال كسيفر  إفيفر اللرديفر  تمتهيفر بمساندةيفر التماعّيةيفر تتم زيفر بالمكدةيفر كالقصُبكؿيفر مفيفر ا خريفيفر منذيفر أكائليفر حياتػويفر ،يفر 

ابيفر يفر عمػىيفر اكمػةيفر لححبػاأيفر ،قػادريفر  إنويفر سيربحيفر كاثقابيفر مفيفر نلسويفر كأقليفر عر ةيفر لم نكأيفر النلسػّيةيفر ،يفر كأكثػريفر مق
يفر .(يفر 16: 2000،)عمييفر حليفر مشكالتويفر بشكليفر إ لابييفر 

أفيفر المسػػاندةيفر االلتماعّيػػةيفر تم ػػبيفر دكريػػفيفر يفر أمثػػاؿيفر منرػػكريفر كالشػػناكييفر يفر مػػفيفر البػػاحث فيفر ال د ػػديفر يفر كمػػايفر كيػػرىيفر 
يفر أساس فيفر  ييفر حياةيفر اللرديفر ىمايفر :يفر 
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التييفر تساعدهيفر عندمايفر يككفيفر لدىيفر اللرديفر شبكةيفر مفيفر ال القاتيفر االلتماعّيةيفر الحميمةيفر يفر الدور اإلنمائي : .1
عمىيفر تحق  يفر التكا  يفر يفر اه لابييفر ،يفر ح ثيفر يككفيفر األ راديفر لد يـيفر عالقاتيفر التماعّيةيفر  تبادلكنيايفر مػهيفر م ػرىـيفر 
،يفر كيدرككفيفر أفيفر ىذهيفر ال القاتيفر  كث يفر بيايفر ،يفر كىػذايفر أ  ػليفر مػفيفر ناحيػةيفر الرػحةيفر النلسػيةيفر مػفيفر م ػرىـيفر ممػفيفر 

 (.1955:56،يلتقدكفيفر ىذهيفر ال القاتيفر )يفر منركريفر 
مػىيفر مكاليػةيفر األحػداثيفر الخارليػةيفر التػييفر  ػدركيايفر عمػىيفر أنيػايفر شػاقةيفر مساعدةيفر اللػرديفر عيفر الدور  الوقائي : .2

كتمثػػليفر  ػػنكطابيفر عميػػويفر ،يفر أييفر أنيػػايفر تم ػػبيفر دكرابيفر  ػػييفر تخل ػػفيفر نتػػائجيفر األحػػداثيفر ال ػػامطةيفر ،يفر  األشػػخاصيفر 
اكتئػاب(يفر لتمػؾيفر األحػداثيفر يفر يفر -تػكتريفر –الذ فيفر يمركفيفر بمحػداثيفر مؤلمػةيفر تتلػاكتيفر اسػتلاباتيـيفر المؤلمػةيفر )يفر قمػ يفر 

مػػةيفر عمػػىيفر المػػكدةيفر كالت ػػاطفيفر كالم اكنػػةيفر ،يفر كيػػزداديفر احتمػػاؿيفر تكليػػويفر تب ػػابيفر لتػػك  ريفر مثػػليفر ىػػذهيفر ال القػػاتيفر القائ
 (يفر 4يفر :1994،كآخركفيفر )يفر الشناكييفر األ راديفر الذ فيفر يلتقدكفيفر ىذهيفر المساندةيفر لال طراباتيفر النلسيةيفر .يفر 

باه ػػا ةيفر إلػػىيفر مػػايفر سػػب يفر  ػػإفيفر المسػػاندةيفر االلتماعيػػةيفر تم ػػبيفر دكرابيفر عالليػػابيفر ،يفر كلػػيسيفر ىػػذايفر  حسػػبيفر بػػليفر يفر يفر يفر 
يابيفر يفر  ييفر المحا ظػةيفر عمػىيفر كلػكديفر اللػرديفر  ػييفر حالػةيفر ر ػايفر مػفيفر عالقاتػويفر يمكفيفر لممساندةيفر أفيفر تؤدييفر دكرابيفر تمى م

يفر (.يفر  13: 2005،با خريفيفر كاستمراريفر اعتقادهيفر  ييفر كلايةيفر ككلاءةيفر كقكةيفر المساندةيفر )يفر الشاعريفر 
يفر (يفر  ييفر النقاأيفر التالية:يفر 13: 2000،كأىمّيةيفر المساندةيفر االلتماعّيةيفر كمايفر ذكرىايفر )يفر عمييفر 

اهنسافيفر كبقائويفر كىييفر التػييفر تؤكػديفر كيػافيفر اللػرديفر مػفيفر يفر المساندةيفر االلتماعّيةيفر تم بيفر دكرابيفر ميمابيفر الستمرار .1
خػػالؿيفر إحساسػػويفر بالمسػػاندةيفر كالػػدعـيفر مػػفيفر المحيطػػ فيفر بػػويفر كالتقػػد ريفر كاالحتػػراـيفر مػػفيفر اللماعػػةيفر التػػييفر  نتمػػييفر 

 إل يا.
المسػاندةيفر االلتماعّيػةيفر تقػكـيفر بكظيلػةيفر حمايػةيفر تقػد ريفر الشػخصيفر لذاتػويفر كتشػل ويفر عمػىيفر مكاليػةيفر أحػػداثيفر  .2

 الحياةيفر ال امطةيفر بشكليفر إ لابييفر يفر .
االلتماعّيةيفر ليايفر يفر أىميةيفر كب رةيفر  ييفر كقايةيفر اللرديفر مفيفر ا ثاريفر النلسّيةيفر السمبّيةيفر ألحػداثيفر الحيػاةيفر المساندةيفر  .3

 المث رةيفر لممشقةيفر .
إفيفر ا تقػػاديفر القػػدريفر المناسػػبيفر مػػفيفر المسػػاندةيفر االلتماعّيػػةيفر مػػفيفر األرػػدقاءيفر  ػػؤدييفر بال د ػػديفر مػػفيفر مظػػاىريفر  .4

 إخالؿيفر الرحةيفر اللسمّيةيفر كالنلسّيةيفر .يفر 
 بيفر دكرابيفر ميمابيفر  ييفر كقايةيفر اللػرديفر مػفيفر اال ػطراباتيفر النلسػيةيفر المساندةيفر االلتماعّيةيفر يمكفيفر أي ابيفر أفيفر تم .5

 كالمشكالتيفر السمككّيةيفر يفر ،يفر كتساىـيفر  ييفر تدعيـيفر التكا  يفر النلسييفر كااللتماعييفر اال لابييفر لملرديفر .يفر 
كمػفيفر الطبي ػػييفر أفيفر المسػاندةيفر االلتماعّيػػةيفر تػدعـيفر اللػػرديفر ،يفر كتسػاعدهيفر عمػػىيفر تخطػييفر األزمػػاتيفر ،يفر  يػػييفر يفر يفر يفر يفر يفر 

عػػفيفر األحػػداثيفر الرػػ بةيفر ،يفر كيػػرىيفر ل برمػػافيفر يفر  ػػييفر عر ػػويفر ت مػػليفر عمػػىيفر خلػػضيفر مسػػتكىيفر الم انػػاةيفر الناتلػػةيفر 
لمدكريفر الذييفر تقكـيفر بويفر المسػاندةيفر االلتماعّيػةيفر يفر  ػييفر التػمث ريفر عمػىيفر إدراؾيفر اللػرديفر لم ػنكطاتيفر ،يفر كاالسػتلابةيفر 
ليايفر كالت امليفر م يايفر ،يفر كمفيفر األدكاريفر التييفر تم بيػايفر المسػاندةيفر :يفر الكقايػةيفر مػفيفر االكتئػابيفر  ػييفر حالػةيفر األحػداثيفر 

اضيفر اللسػمّيةيفر التػييفر تنػتجيفر عػفيفر ال مػليفر ،يفر تخل ػفيفر آثػاريفر األسػىيفر ،يفر المؤلمةيفر التخل فيفر مفيفر األحزافيفر كاألعػريفر 
يفر .يفر ( 2006:59،)يفر ديابيفر انل اليةيفر الكقايةيفر مفيفر كقكعيفر ا طراباتيفر 
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يفر السػػػتمراريفر اهنسػػػافيفر كبقائػػػويفر ،يفر  يػػػييفر تشػػػبويفر يفر يفر يفر يفر يفر  كػػػذلؾيفر  ػػػإفيفر المسػػػاندةيفر االلتماعّيػػػةيفر تم ػػػبيفر دركابيفر ميمػػػايفر ب
اللػرديفر مػفيفر خػالؿيفر إحساسػويفر القمبيفر الذييفر ي خيفر الدـيفر إلىيفر سائريفر أع اءيفر اللسـيفر ،يفر كىييفر التييفر تؤكػديفر كيػافيفر 

بالمسػػػػاندةيفر كالػػػػدعـيفر مػػػػفيفر المحيطػػػػ فيفر بػػػػويفر ،يفر كبالتقػػػػد ريفر كاالحتػػػػراـيفر مػػػػفيفر اللماعػػػػةيفر التػػػػييفر  نتمػػػػييفر إل يػػػػايفر ،يفر 
كباالنتماءيفر كالتكا  يفر مهيفر الم ا  ريفر اللماعّيةيفر داخليفر ملتم ويفر ،يفر  يييفر التييفر تساعدهيفر عمىيفر مكاليةيفر أحداثيفر 

لػػػاظيفر اللػػػرديفر بالرػػػحةيفر النلسػػػّيةيفر الحيػػػاةيفر ال ػػػامطةيفر ،يفر كمكاليتيػػػايفر بمسػػػال بيفر إ لابّيػػػةيفر  ّ الػػػةيفر ،يفر كتػػػدعـيفر احت
يفر (.2005:13،كال قمّيةيفر كاال لابّيةيفر .يفر )عبدالسالـيفر 

(يفر أفيفر المسػاندةيفر تزيػديفر مػفيفر قػدرةيفر اللػرديفر عمػىيفر المقاكمػةيفر كالتنمػبيفر عمػىيفر اهحباطػاتيفر Polpyكيرىيفر بػكلبييفر )يفر 
يفر (.2008:99،)را ييفر درابيفر عمىيفر حليفر مشكالتويفر بطريقةيفر ل دةكتل مويفر قا

يفر جتماعّية بالتالي : من خالل  ما تقدم تبرز أىمّية المساندة اال
 المساندةيفر االلتماعّيةيفر تؤثريفر بطريقةيفر مباشرةيفر عمىيفر س ادةيفر اللرديفر . .1
المسػػػػاندةيفر االلتماعّيػػػػةيفر تزيػػػػديفر مػػػػفيفر قػػػػدرةيفر اللػػػػرديفر عمػػػػىيفر المقاكمػػػػةيفر كالتنمػػػػبيفر عمػػػػىيفر اهحباطػػػػاتيفر كحػػػػليفر  .2

 المشكالتيفر بطريقةيفر ل دةيفر .
المسػػػاندةيفر االلتماعّيػػػةيفر تخلػػػضيفر كتسػػػتب ديفر عكاقػػػبيفر األحػػػداثيفر الرػػػادمةيفر كال ػػػامطةيفر عمػػػىيفر الرػػػحةيفر  .3
 لنلسّية.يفر ا
 المساندةيفر االلتماعّيةيفر تساعديفر اللرديفر عمىيفر تحمليفر المسؤكلّيةيفر ،يفر كتبرزيفر الرلاتيفر القياديةيفر لويفر .يفر  .4
المساندةيفر االلتماعّيػةيفر يفر ليػايفر قيمػةيفر شػلائّيةيفر مػفيفر األمػراضيفر النلسػّيةيفر التػييفر تسػيـيفر  ػييفر التكا ػ يفر اال لػابييفر  .5

 كالنمكيفر الشخرييفر .يفر 
 مقاكمةيفر األحداثيفر الرادمة.يفر المساندةيفر االلتماعّيةيفر تقكـيفر بميمةيفر حمايةيفر تقد ريفر الشخصيفر لذاتويفر كيفر  .6
 تخلفيفر مفيفر أعراضيفر القم يفر كاالكتئابيفر المساندةيفر االلتماعّيةيفر تخلفيفر مفيفر كقهيفر الردماتيفر النلسيةيفر ،يفر كيفر  .7
المساندةيفر االلتماعّيةيفر تزيديفر مفيفر ش كريفر اللرديفر بالر ايفر عفيفر ذاتويفر ،يفر كدعـيفر حياتويفر ممايفر  تسنىيفر لويفر تقػد ريفر  .8

 (يفر 2010:52،)يفر عكدةيفر ذاتويفر الحقاب.
أفيفر اللػرديفر الػذييفر  نشػميفر  ػييفر أسػريفر مترابطػةيفر يسػكدىايفر اللػكيفر ال ػائمييفر مفيفر خالؿيفر مايفر سب يفر  رىيفر الباحػثيفر يفر يفر يفر يفر يفر 

كاألللػػػةيفر يرػػػبحكفيفر أ ػػػرادابيفر لػػػد يـيفر القػػػدرةيفر عمػػػىيفر تحمػػػليفر المسػػػؤكليةيفر كذاتيفر رػػػلاتيفر إ لابيػػػةيفر تمكػػػنيـيفر مػػػفيفر 
يفر مقاكمةيفر اهحباأيفر  ييفر حياتيـيفر االلتماعيةيفر .يفر 

يفر أشكال المساندة االجتماعّية : 
نل الّيػةيفر التػييفر  تمقاىػايفر الشػخصيفر مػفيفر ا خػريفيفر كتشمليفر كا ةيفر أنكاعيفر الرعايػةيفر االيفر المساندة االنفعالّية : .1

 ،يفر كالتييفر تشتمليفر عمىيفر الرعايةيفر كالثقةيفر كالقبكؿيفر كالت اطفيفر كالم ا دةيفر كالمؤازرةيفر 
كالتييفر تككفيفر مفيفر خالؿيفر إلحاؽيفر الشخصيفر المسنديفر ب مليفر  تناسػبيفر مػهيفر إمكانياتػويفر يفر المساندة اَلدائية : .2

كيػػدهيفر بػػب ضيفر النقػػكديفر أكيفر كقدراتػػويفر ،يفر كمػػايفر تشػػتمليفر عمػػىيفر محاكلػػةيفر كػػييفر يحػػليفر اللػػرديفر مشػػكالتويفر عػػفيفر طريػػ يفر تزيفر 
 اليدايايفر المممكسةيفر .
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كالتػييفر تكػكفيفر مػفيفر خػالؿيفر النرػائحيفر كالم مكمػاتيفر اللّ ػدةيفر كالمل ػدةيفر ،يفر كت مػيـيفر يفر المساندة بالمعلومات : .3
ميػػارةيفر حػػليفر المشػػكالتيفر ،يفر كااعطائػػويفر م مكمػػاتيفر يمكػػفيفر أفيفر تل ػػدهيفر كتسػػاعدهيفر  ػػييفر عبػػكريفر مكقػػفيفر رػػ بيفر أكيفر 

 .يفر (يفر 23: 1994كآخركف،يفر اتخاذيفر قراريفر  ييفر كقتيفر الخطريفر .يفر )يفر الشناكييفر 
دقاءيفر لب  ػػيـيفر الػػب ضيفر  ػػييفر كقػػتيفر كالتػػييفر تنطػػكييفر عمػػىيفر مػػايفر يقدمػػويفر األرػػيفر المســاندة االجتماعّيــة : .4

يفر (يفر .يفر 62: 2006 ،)يفر ديابيفر الشدة
يفر (يفر إلىيفر أنكاعيفر المساندةيفر االلتماعيةيفر  ييفر محكريفيفر :يفر dackكيش ريفر داؾيفر )

يفر كيقرديفر بيايفر المساعدةيفر عمىيفر تحمليفر أعباءيفر الحياةيفر ال كميةيفر .يفر يفر المساندة المادّية : .1
 .يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر  يفر ا راءيفر الشخريةيفر كتمك ديفر رحتياكتشمليفر عمىيفر ترد يفر : اندة النفسّيةسالم .2

يفر (يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 1996:64،)دسكقي
 " أبعاد المساندة االجتماعية إلى خمسة أبعاد ىي :  Vaux وقد صنف " فوكس 

 المساندةيفر ال اطلّيةيفر . .1
 ردقاءيفر ،يفر إلخيفر ..يفر (.الرحبةيفر مفيفر )يفر األقاربيفر ،يفر كالل رافيفر ،يفر كاأل .2
 المساندةيفر ال ممّيةيفر .يفر  .3
 المساندةيفر المالّيةيفر .يفر  .4
يفر .(يفر يفر 2005:36،)يفر عمييفر ـيفر النريحةيفر ،يفر كالتكليويفر كاالرشاديفر تقدي .5

يفر ،يفر ككيمزيفر بمفيفر ىناؾيفر أرب ةيفر أنكاعيفر لممساندةيفر االلتماعّيةيفر ىييفر :يفر كيرىيفر ككى ف
كيتمثػػليفر ىػػذايفر النػػكعيفر مػػفيفر المسػػاندةيفر  ػػييفر تقػػديـيفر أشػػكاؿيفر يفر : Esteem Supportمســاندة التقــدير  .1
ختملةيفر مفيفر الم مكماتيفر لمساعدةيفر اللرديفر عمىيفر ت م  يفر إحساسويفر بمنويفر مقبكؿيفر مفيفر ا خريفيفر كلديويفر مقكماتيفر م

التقد ريفر الذاتييفر مفيفر المحيط فيفر بويفر ،يفر كىذايفر ي طيويفر اهحساسيفر بالقيمةيفر الشخرػيةيفر كاحتػراـيفر الػذاتيفر كيطمػ يفر 
سػّيةيفر ،يفر عمىيفر ىذايفر النكعيفر مفيفر المساندةيفر االلتماعيةيفر ال د ديفر مفيفر المسمياتيفر األخرىيفر ،يفر مثليفر :يفر المساندةيفر النل

 مساندةيفر الت ب ريفر ،يفر مساندةيفر احتراـيفر الذاتيفر ،يفر مساندةيفر التنليسيفر ،يفر كالمساندةيفر الكثيقة.يفر 
كىذايفر النكعيفر مفيفر المساندةيفر يظيػريفر  ػييفر إمػداديفر يفر : Information Supportالمساندة بالمعلومات  .2

متمقػػىيفر المسػػاندةيفر بالم مكمػػاتيفر المل ػػدةيفر  ػػييفر حػػليفر مشػػكمةيفر رػػ بةيفر  كالييػػايفر  ػػييفر حياتػػويفر ال كميػػةيفر ،يفر كيطمػػ يفر 
 نكعيفر مفيفر المساندةيفر بالم مكماتيفر ب ضيفر الملاىيـيفر األخرىيفر مثليفر :يفر عمىيفر ىذايفر ال

  مساندةيفر التكليويفر الم ر ييفر .يفر 
 . أكيفر المساندةيفر بالنرحيفر كاهرشاديفر 
كت نييفر ق اءيفر كقتيفر اللراغيفر مػهيفر ا خػريفيفر يفر :Social Compsnionship الصحبة االجتماعّية  .3

اللػرديفر عمػىيفر الػتخمصيفر المحيط فيفر باللرديفر  ييفر ممارسةيفر ب ضيفر األنشطةيفر التر  يّيةيفر كالتركيحّيةيفر ،يفر كمشاركةيفر 
مػػػػػفيفر قمقػػػػػويفر كىمكمػػػػػويفر ،يفر كالتخل ػػػػػفيفر عنػػػػػويفر  ػػػػػييفر مكالياتػػػػػويفر ألحػػػػػداثيفر الحيػػػػػاةيفر ال ػػػػػامطةيفر ،يفر كال القػػػػػاتيفر 
االلتماعيػػػةيفر  ػػػييفر المناسػػػباتيفر المختملػػػةيفر هشػػػباعيفر الحالػػػةيفر إلػػػىيفر االنتمػػػاءيفر ،يفر كالتكارػػػليفر مػػػهيفر ا خػػػريفيفر ،يفر يفر 
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ئّيػػةيفر كمسػػاعدةيفر أشػػاريفر ب ػػضيفر البػػاحث فيفر إلػػىيفر مرػػطمحيفر الرػػحبةيفر االلتماعّيػػةيفر بمنػػويفر يمثػػليفر الكظيلػػةيفر الكقا
 لممساندةيفر االلتماعّية.

كيشتمليفر ىذايفر النكعيفر عمىيفر تقػديـيفر المسػاعداتيفر : Instrumental Support المساندة اإلجرائّية  .4
المادّيػػةيفر كقػػتيفر حالػػةيفر المتمقػػييفر ليػػايفر  ػػييفر حػػليفر مشػػكالتويفر ال كمّيػػةيفر ،يفر أكيفر تقػػديـيفر الخػػدماتيفر ال  نّيػػةيفر لتخل ػػفيفر 

عدةيفر ال ػػػػػكفيفر ،يفر أكيفر أعبػػػػػاءيفر الحيػػػػػاةيفر عميػػػػػويفر ،يفر يفر كيطمػػػػػ يفر عمػػػػػىيفر ىػػػػػذايفر النػػػػػكعيفر ب ػػػػػهيفر مسػػػػػمياتيفر مثػػػػػليفر :يفر مسػػػػػا
يفر .(,Cohen.& Wills 336:1985المساعداتيفر المادّيةيفر ،يفر أكيفر المساعداتيفر المممكسةيفر )يفر 

يفر (يفر  ييفر ترنيلويفر لممساندةيفر االلتماعّيةيفر إلىيفر أنيايفر تمخذيفر عدةيفر أنكاعيفر كىييفر :يفر Hawasكيرىيفر ىاكسيفر )يفر 
كتشػػػتمليفر عمػػػىيفر الرعايػػػةيفر االنل الّيػػػةيفر التػػػييفر  تمقاىػػػايفر الشػػػخصيفر يفر أكيفر يمكػػػفيفر أفيفر يفر المســـاندة الوجدانّيـــة : .1

 ىايفر مفيفر ا خريفيفر ،يفر كالتييفر تشتمليفر عمىيفر الرعايةيفر ،يفر كالثقةيفر كالقبكؿيفر ،يفر كالت اطفيفر .يفر  تمقا
ــة : .2 كالتػػييفر تشػػتمليفر عمػػىيفر المسػػاندةيفر التػػييفر  تمقاىػػايفر اللػػرديفر أكيفر  تكقػػهيفر أفيفر  تمقاىػػايفر مػػفيفر يفر المســاندة اَلدائّي

 ا خريفيفر مفيفر خالؿيفر إلحاقويفر ب مليفر  تناسبيفر مهيفر إمكانياتويفر ،يفر ككذلؾيفر مساندتويفر بالماؿيفر .
كالتييفر تنطكييفر عمػىيفر المسػاندةيفر التػييفر  تمقاىػايفر اللػرديفر مػفيفر ا خػريفيفر مػفيفر خػالؿيفر يفر .المساندة بالمعلومات :3

إعطائػػػويفر نرػػػائحيفر أكيفر م مكمػػػاتيفر ل ػػػدةيفر كمل ػػػدةيفر ،يفر أكيفر ت مػػػيـيفر ميػػػارةيفر تػػػؤدييفر إلػػػىيفر حػػػليفر مشػػػكمةيفر أكيفر مكقػػػفيفر 
يفر  ام يفر .يفر 

تيفر كالتػػييفر تنطػػكييفر عمػػىيفر مػػايفر يمكػػفيفر أفيفر يقدمػػويفر األرػػدقاءيفر لب  ػػيـيفر الػػب ضيفر كقػػيفر مســاندة اَلصــدقاء :.4
يفر (يفر .يفر يفر 1998:16،)يفر عبديفر الرازؽيفر الشدةيفر 

مليفر لنك زيفر )يفر  يفر (يفر المساندةيفر االلتماعّيةيفر  ييفر أرب ةيفر أنكاعيفر كىييفر :يفر Jekensكُيل 
:يفر ىػييفر مسػاندةيفر نلسػّيةيفر  لػدىايفر اهنسػافيفر  ػييفر كقػكؼيفر النػاسيفر م ػويفر ،يفر كمشػاركتيـيفر يفر المساندة الوجدانّية .1

لػويفر أ راحػػويفر كأحزانػويفر ،يفر كالثنػػاءيفر عميػويفر  ػػييفر السػػراءيفر ،يفر ك ػييفر عبػػاراتيفر المكاسػاةيفر كالشػػلقةيفر  ػييفر ال ػػراءيفر ،يفر   لػػديفر 
لنػاسيفر لػويفر كاالستحسػافيفر ،يفر كالتقػد ريفر ،يفر كالتقبػليفر ،يفر كالحػبيفر المتبػادؿيفر ،يفر كيلػديفر  ػييفر مكاسػاتيـيفر لػويفر  ييفر تينئػةيفر ا

التخل فيفر مفيفر مشاعريفر التكتريفر كالقم يفر ،يفر كال لزيفر ،يفر كالتشليهيفر عمىيفر التلك ريفر  يمايفر أرػابويفر بطريقػةيفر تلاؤلّيػةيفر 
 ،يفر  يمايفر ر ييفر بق اءيفر ليفر كقدرهيفر ،يفر ممايفر  ل مويفر يش ريفر بالثقةيفر مهيفر نلسويفر مهيفر كالناسيفر .

:يفر ىػييفر مسػاندةيفر نلسػػّيةيفر أي ػابيفر  لػػدىايفر اهنسػافيفر  ػػييفر كممػاتيفر الثنػػاءيفر يفر ّيــة او اإلدراّّيــةالمسـاندة المعنو .2
عميػػػويفر  ػػػييفر السػػػراءيفر ،يفر ك ػػػييفر عبػػػاراتيفر المكاسػػػاةيفر كالشػػػلقةيفر  ػػػييفر ال ػػػراءيفر ،يفر   لػػػدىايفر االستحسػػػافيفر كالتقػػػد ريفر 

 كالتلاؤؿيفر كالتقبليفر  ييفر تينئتيـيفر لويفر كالتخل فيفر مفيفر مشاعريفر التكتريفر كالقم يفر بمكاساتيـيفر لويفر .
ــة المســاندة التبصــيرّية أو .3 :يفر ىػػييفر مسػػاندةيفر  كرّيػػةيفر عقمّيػػةيفر تقػػكـيفر عمػػىيفر النرػػحيفر كاهرشػػاديفر يفر المعلوماتّي

كتقػػديـيفر الم مكمػػاتيفر التػػييفر تسػػاعديفر اهنسػػافيفر عمػػىيفر  يػػـيفر المكاقػػفيفر يفر بطريقػػةيفر كاق ّيػػةيفر مك ػػكعّيةيفر ،يفر كتل مػػويفر 
أكثػػػريفر تبرػػػرابيفر ب كامػػػليفر النلػػػاحيفر أكيفر اللشػػػليفر ،يفر   ػػػزداديفر قػػػدرةيفر عمػػػىيفر مكارػػػمةيفر النلػػػاحيفر كعمػػػىيفر تحمػػػليفر اللشػػػليفر 

يفر .(2005:20،)يفر  ا  حيساعدهيفر عمىيفر تحكيليفر اللشليفر إلىيفر نلاالنرائحيفر مايفر يفر كاهحباأيفر ،يفر بليفر قديفر  لديفر  ي
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ــة .4 ــة أو المســاندة العملّي :يفر ىػػييفر مسػػاندةيفر مباشػػرةيفر ك اعمػػويفر  ػػييفر المكاقػػفيفر كيحرػػليفر يفر المســاندة المادّي
عم يػػايفر اهنسػػافيفر مػػفيفر مسػػاعدةيفر النػػاسيفر لػػويفر بػػاألمكاؿيفر كاألدكاتيفر ،يفر أكيفر مشػػاركتويفر  ػػييفر بػػذؿيفر الليػػديفر ،يفر كتحمػػليفر 

كتقبليفر الخسائريفر ،يفر كتقدـيفر المساندةيفر المادّيةيفر  ػييفر رػكرةيفر ىػدايايفر أكيفر مػنحيفر يفر المكاقفيفر ،يفر كتخل فيفر المسؤكلّيةيفر ،
كيفر  خلػػفيفر التػػكتريفر أكيفر قػػركضيفر ميسػػرةيفر ،يفر أكيفر أشػػياءيفر ع نيػػةيفر أكيفر التطػػكعيفر  ػػييفر عمػػليفر  زيػػديفر اللػػرحيفر  ػػييفر السػػراءيفر أ

 .(يفر يفر يفر 197: 2000،)يفر مرسييفر كاأللـيفر  ييفر ال راء
مػايفر  تمقػاهيفر اللػرديفر يفر كمفيفر خالؿيفر مايفر سب يفر  ت حيفر أفيفر المساندةيفر االلتماعّيةيفر ،يفر كىييفر مليكـيفر يش ريفر إلىيفر مقدار

مػػفيفر دعػػـيفر كلػػدانييفر كم ر ػػييفر كسػػمككييفر كمػػادييفر مػػفيفر خػػالؿيفر ا خػػريفيفر  ػػييفر ب ئتػػويفر االلتماعّيػػةيفر ،يفر يفر عنػػدمايفر 
 كالويفر أحداثابيفر كمكاقفيفر يمكفيفر أفيفر تث ريفر لد يـيفر مشقةيفر كتسببيفر ليـيفر المتاعبيفر كبذلؾيفر  المساندةيفر تتلمىيفر  ػييفر 

كالثقا ػةيفر التػييفر تنتمػييفر ليػايفر يفر األب اديفر التاليةيفر كالتييفر  تبناىػػايفر الباحػثيفر كيػرىيفر أنيػػايفر تتناسػبيفر مػهيفر طبي ػةيفر الب ئػة
اللئةيفر كالتييفر  ت امليفر م يػايفر الباحثيفر كالتييفر سي تمديفر عم يػايفر  ييفر إعداديفر مقياسيفر الدراسػةيفر الخػاصيفر بالمسػاندةيفر 

يفر االلتماعّية.
 أبعاد المساندة االجتماعية في نظر الباحث : 

 المساندة الوجدانّية : .1
ريفيفر كاهحسػػػاسيفر بالراحػػػةيفر كت ػػػـيفر مشػػػاعريفر الػػػكديفر كالرػػػداقةيفر كالرعايػػػةيفر كالحػػػبيفر كاالىتمػػػاـيفر كالثقػػػةيفر بػػػا خ

 كاالنتماءيفر .
 المساندة المعلوماتّية : .2

كيقرػػديفر بيػػايفر التزكيػػديفر بالنرػػيحةيفر كاهرشػػاديفر أكيفر الم مكمػػاتيفر المناسػػبةيفر لممكقػػفيفر ،يفر بنػػرضيفر مسػػاعدةيفر اللػػرديفر 
 عمىيفر المكقفيفر أكيفر المكاليةيفر مهيفر مشكالتيفر الب ئةيفر أكيفر مشكالتويفر الشخرّيةيفر .

 مساندة التقدير :  .3
اندةيفر النلسّيةيفر ،يفر كالمسػاندةيفر الت ب رّيػةيفر ،يفر كيكػكفيفر ىػذايفر الشػكليفر مػفيفر كيشاريفر إل يايفر ب دةيفر مسمياتيفر مثليفر :يفر المس

المسػػاندةيفر  ػػييفر شػػكليفر م مكمػػاتيفر بػػمفيفر الشػػخصيفر الكاقػػهيفر تحػػتيفر  ػػنكطاتيفر مقػػدريفر كمقبػػكؿيفر ،يفر ك يمػػايفر تنقػػليفر 
 ل شخاصيفر مفيفر مشاعريفر بمنيـيفر مقدركفيفر كمقبكلكفيفر بالرمـيفر مفيفر أييفر مشكالتيفر أكيفر أييفر أخطاءيفر شخرّيةيفر .

 :يفر يفر الصحبة االجتماعّية ) اإلمداد االجتماعي ( .4
يقرديفر بيايفر االندماجيفر مػهيفر ا خػريفيفر  ػييفر كقػتيفر اللػراغيفر ككػذلؾيفر  يػييفر تمػديفر اللػرديفر بالمشػاعريفر الالزمػةيفر ليشػ ريفر 

 بمنويفر ع كيفر  ييفر لماعةيفر تشاركويفر اىتماماتويفر كنشاطاتويفر االلتماعّية.
 المساندة اَلدائّية أو اإلجرائّية : .5

عديفر ال ػػػكفيفر كتشػػػمليفر عمػػػىيفر تقػػػديـيفر ال ػػػكفيفر المػػػالييفر كاالمكانػػػاتيفر المادّيػػػةيفر كالخػػػدماتيفر الالزمػػػةيفر ،يفر كقػػػديفر يسػػػا
اهلرائييفر عمىيفر تخل فيفر ال نكأيفر عفيفر طري يفر الحليفر المباشريفر لممشكالتيفر ،يفر أكيفر عفيفر طري يفر إتاحةيفر ب ضيفر 

 (.يفر 2011:35،الكقتيفر ل نشطةيفر ،يفر مثليفر االسترخاءيفر أكيفر الراحةيفر )يفر زيدافيفر 
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يفر الفرق بين المساندة المدركة والمساندة المتلقاة : 
 المساندة المدركة : .أيفر 

ا خػريفيفر لػويفر كالشػ كريفر بالر ػايفر كالمسػاندةيفر المدركػةيفر يفر ىييفر مايفر  تكق ػويفر المػريضيفر النلسػييفر مػفيفر مسػاعدةيفر مػف
تش ريفر إلىيفر اهحساسيفر النلسػييفر بالمسػاندةيفر مػفيفر ا خػريفيفر كالػذييفر  ػؤدييفر إلػىيفر الت ب ػريفر عػفيفر الحػبيفر كالتقػد ريفر 

كالمسػاندةيفر المدركػةيفر تكػكفيفر ذاتيػةيفر تختمػفيفر ،يفر اتيفر االلتماعيةيفر المحيطةيفر باللرديفر كاالنتماءيفر إلىيفر شبكةيفر ال الق
اللػػػػرديفر عػػػػفيفر الخبػػػػراتيفر السػػػػابقةيفر كالمسػػػػتمرةيفر مػػػػهيفر ا خػػػػريفيفر بػػػاختالؼيفر األ ػػػػراديفر  يػػػػييفر ناب ػػػػةيفر مػػػػفيفر م ػػػػارؼيفر 
يفر كالمرتبطةيفر بسمككياتيفر إ لابّيةيفر عفيفر المساندةيفر .

 المساندة المتلقاة : .بيفر 
ىييفر مايفر  تمقاهيفر مفيفر مسػاندةيفر   مّيػةيفر كىػييفر تكػكفيفر مرتبطػةيفر بلتػراتيفر الت ػرضيفر لم ػنكأيفر أكيفر أثنػاءيفر المػرضيفر ،يفر 

مػػهيفر ال ػػنكأيفر كتمث راتيػػايفر عمػػىيفر يفر ليػػايفر إ لابيػػاتيفر  ػػييفر التلاعػػليفر هكبالتػػالييفر  ػػإفيفر المسػػاندةيفر المدركػػةيفر كيفر المتمقػػا
اللرديفر  ييفر ت ر ويفر لالكتئابيفر .يفر كلكػفيفر بل ػليفر الكث ػريفر مػفيفر الكتّػابيفر تظيػريفر أىميػةيفر دكريفر المسػاندةيفر المدركػةيفر 

بمنيايفر تككفيفر أعمػ يفر  ػييفر التػمث ريفر عمػىيفر اال ػطراباتيفر النلسػّيةيفر باعتبارىػايفر سػمةيفر  ػييفر يفر هعفيفر المساندةيفر المتمقا
عائيايفر عنػػديفر االحتيػػاجيفر  ػػييفر المقابػػليفر  ػػإفيفر تسػػاىـيفر  ػػييفر إدراؾيفر اللػػرديفر ل القاتػػويفر السػػابقةيفر كاسػػتد،يفر كيفر يفر الشخرػػّية

المساندةيفر المتمقاةيفر تككفيفر مرادريفر إمداديفر مفيفر خالؿيفر ا خريفيفر أثناءيفر األزماتيفر  ق يفر كلذلؾيفر ي تبرىايفر الب ضيفر 
 خالؿيفر المساندةيفر المدركةيفر يفر أنيايفر مساندةيفر أكليةيفر تساىـيفر  ييفر تحس فيفر النتائجيفر كلكفيفر تحتاجيفر إلىيفر ت د ليفر مف

يفر العوامل المؤثرة في ادراك المساندة :
يفر "ال كامليفر المؤثرةيفر  ييفر إدراؾيفر المساندةيفر  ييفر النقاأيفر ا تيةيفر :يفر Duck&Sliverكقديفر حدديفر "

 عكامليفر ترتب يفر بالب ئةيفر المحيطةيفر باللرديفر . .1
 عكامليفر ترتب يفر باللرديفر نلسو. .2
يفر .يفر (2011:35 ،)زيدافيفر عكامليفر ترتب يفر بال القةيفر ب فيفر اللرديفر كالب ئةيفر المحيطةيفر .يفر  .3

 مصادر المساندة االجتماعّية :
يفر formal Supportة :المساندة الرسميّ المصدر اَلول : 

تشػػمليفر المين ػػ فيفر مثػػليفر األطبػػاءيفر كاألخرػػائ  فيفر االلتمػػاع  فيفر كاألخرػػائ  فيفر النلسػػ  فيفر كالم ممػػ فيفر يفر يفر يفر يفر يفر 
كاألشخاصيفر أكيفر المنظماتيفر التييفر تقدـيفر المساعداتيفر الطبّيةيفر كال قمّيةيفر كال اطلّيةيفر كالم مكماتّيةيفر كالتشلي ّيةيفر 

يفر .يفر Hall)،يفر يفر 2008:يفر يفر 18كم رىايفر مفيفر أنكاعيفر المساعداتيفر )
الملتمػػػػهيفر بمختمػػػػفيفر مؤسسػػػػاتويفر عمػػػػىيفر تقػػػديـيفر المسػػػػاندةيفر ل  ػػػػراديفر كخركرػػػػابيفر  ػػػػييفر كقػػػػتيفر يفر ح ػػػثيفر يحػػػػرص

األزماتيفر كالمشكالتيفر لممساعدةيفر  ييفر تخل فيفر آالميـيفر كم اناتيـيفر كتتمثليفر ىذهيفر المساندةيفر الرسمّيةيفر  ييفر أنيايفر 
يفر (يفر .يفر 1995:55،مادّيةيفر كع نّيةيفر أكثريفر منيايفر نلسية.يفر )يفر منركريفر 

يفر 
يفر 
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 Informal Supportالمساندة الغير  الرسمّية: المصدر الثاني : 
كت ػػػرؼيفر المسػػػاندةيفر االلتماعّيػػػةيفر الن ػػػريفر رسػػػمّيةيفر بمنيػػػايفر السػػػنديفر ال ػػػاطلييفر أكيفر المسػػػاعداتيفر المممكسػػػةيفر يفر يفر يفر يفر 

يفر المقدمةيفر   البيفر أكيفر المتكقهيفر أـيفر تككفيفر متاحةيفر مفيفر أع اءيفر األسرةيفر الممتدةيفر كاألردقاءيفر كالل راف.يفر 
مػػػػفيفر ال ائمػػػػةيفر كيقرػػػديفر بيػػػػايفر ملمػػػػكعيفر المسػػػاعداتيفر التػػػػييفر  تمقاىػػػػايفر األ ػػػراديفر يفر والمســــاندة الغيــــر رســــمّية :

كاألردقاءيفر كالل رافيفر كالزمالءيفر كىييفر خارجيفر كليفر األطريفر المؤسساتّيةيفر كتكػكفيفر ىػذهيفر المسػاندةيفر بػد هيفر المػكدةيفر 
كالمحبػػػػةيفر كالمرػػػػالحيفر االلتماعّيػػػػةيفر كاهنسػػػػانّيةيفر كالد نّيػػػػةيفر ،يفر  األسػػػػرةيفر ىػػػػييفر مػػػػفيفر أىػػػػـيفر مرػػػػادريفر المسػػػػاندةيفر 

احػليفر عمػريفر اللػرديفر ،يفر كىػييفر االلتماعّيةيفر بالنسبةيفر لملرديفر كأكثريفر تمث رابيفر  ييفر حياتػويفر كىػييفر مشػتركةيفر  ػييفر كا ػةيفر مريفر 
يفر التييفر تساعديفر  ييفر إكسابيفر اللرديفر  ييفر مختمفيفر الخبراتيفر ،يفر كتساعديفر  ييفر تككيفيفر شخر تويفر كتقد رهيفر لذاتويفر .يفر 

يفر (يفر يفر 1996:146،)يفر حمزةيفر 
ب نمػػػايفر تػػػك ريفر المسػػػاعدةيفر المقدمػػػةيفر مػػػفيفر األسػػػرةيفر كاألرػػػدقاءيفر كالل ػػػرافيفر )يفر أييفر األ ػػػراديفر الػػػذ فيفر لػػػيسيفر لػػػد يـيفر 

يفر (يفر .يفر Deris,2006 : 14التدريبيفر أكيفر الخبرةيفر  ييفر ملاؿيفر المساعدةيفر (.يفر )يفر 
 النظريات المفسرة للمساندة االجتماعّية : 

  The Structural Theory النظرية البنائية  .1
"يفر إلىيفر أفيفر عمماءيفر المدرسةيفر البنائّيػةيفر يفر ركػزكايفر عمػىيفر تػدعيـيفر بنػاءيفر يفر Kaplan et alيش ريفر كابمفيفر كآخركفيفر "يفر 

سػػػػيهيفر ملاالتيػػػػايفر ال القػػػػاتيفر االلتماعّيػػػػةيفر المحيطػػػػةيفر بػػػػاللرديفر لزيػػػػادةيفر حلميػػػػايفر ،يفر يفر كت ػػػػدديفر مرػػػػادرىايفر ،يفر كتكيفر 
لتكظيليايفر  ييفر خدمةيفر اللرديفر كلمساندتويفر  ييفر مكاليةيفر األحداثيفر ال امطةيفر ،يفر ككقا تػويفر مػفيفر أييفر آثػاريفر نلسػيةيفر 

يفر .(يفر يفر 2011:43،سمبيةيفر  كالييايفر  ييفر الب ئةيفر المحيطةيفر يفر )يفر زيدافيفر 
"يفر أفيفر النظريةيفر البنائّيةيفر تيتـيفر أي ابيفر بدراسةيفر الخرائصيفر البنائّيةيفر يفر لشبكةيفر ال القاتيفر يفر Duuckكيرىيفر "يفر دؾيفر 
،يفر كت دديفر مرادرىايفر كتمث رىايفر الل اؿيفر  ييفر التكا  يفر النلسييفر كااللتمػاعييفر  ػييفر الب ئػةيفر المحيطػةيفر االلتماعّيةيفر 

بػػاللرديفر .يفر كأفيفر االتلػػاهيفر البنػػائييفر  ػػييفر دراسػػتويفر لممسػػاندةيفر االلتماعّيػػةيفر يقػػكـيفر عمػػىيفر ا تػػراضيفر أفيفر الخرػػائصيفر 
الكميػػةيفر لشػػبكةيفر المسػػاندةيفر تػػؤثريفر عمػػىيفر التلػػاعالتيفر المتبادلػػةيفر بػػ فيفر األ ػػراديفر ،يفر كعمػػىيفر عمميػػاتيفر التكا ػػ يفر مػػهيفر 

داثيفر الحيػػاةيفر ال ػػامطةيفر ،يفر كتم ػػبيفر دكرابيفر ميمػػابيفر  ػػييفر ت زيػػزيفر المكاليػػةيفر اه لابّيػػةيفر ليػػذهيفر األحػػداثيفر دكفيفر أحػػ
يفر .يفر (يفر Duck,1995:52)ديفر إحداثيفر أييفر آثاريفر سمبّيةيفر عمىيفر الرحةيفر النلسّيةيفر لملريفر 

 The Functional Theoryالنظرية الوظيفّية  .2
القاتيفر المتداخمةيفر  ييفر شبكةيفر  رىيفر كابمفيفر يفر إلىيفر أفيفر عمماءيفر النظرّيةيفر الكظيلّيةيفر أكدكايفر عمىيفر كظائفيفر ال يفر يفر يفر يفر يفر 

ال القػػػاتيفر االلتماعّيػػػةيفر المحيطػػػةيفر بػػػاللرديفر كالتػػػييفر ت مػػػليفر عمػػػىيفر مسػػػاندتويفر يفر  ػػػييفر الظػػػركؼيفر الرػػػ بةيفر التػػػييفر 
 كالييايفر  ييفر ب ئتويفر ،يفر كتركزيفر ىذهيفر النظرّيةيفر أي ابيفر عمىيفر ت زيػزيفر أنمػاأيفر السػمكؾيفر المتػداخليفر  ػييفر شػبكةيفر ىػذهيفر 

يفر .(يفر يفر Kaplan,1993:65)يفر ديفر ال القاتيفر لزيادةيفر مرادريفر المساندةيفر االلتماعّيةيفر لدىيفر اللريفر 



21 

 

"يفر إلىيفر أفيفر المساندةيفر االلتماعّيةيفر ىييفر تمؾيفر الم مكماتيفر التػييفر يفر Silver ،يفر كس ملريفر يفر Duuckكيش ريفر "يفر دؾيفر 
تػػػػؤدييفر إلػػػػىيفر اعتقػػػػاديفر اللػػػػرديفر بمنػػػػويفر محبػػػػكبيفر مػػػػفيفر المحيطػػػػ فيفر بػػػػويفر ،يفر كأنػػػػويفر يشػػػػ ريفر بمنػػػػويفر محػػػػاأيفر بالرعايػػػػةيفر 

ريبػةيفر منػويفر ،يفر االلتماعّيةيفر  ييفر الب ئةيفر المحيطةيفر ،يفر كيحسيفر بالتقػد ريفر مػفيفر مرػادريفر المسػاندةيفر االلتماعّيػةيفر الق
يفر (.Duck,1995:55كيحسيفر أي ابيفر بكالباتويفر كالتزاماتويفر االلتماعّيةيفر مفيفر المحيط فيفر بويفر )

 The General Theory النظرية الّلية  .3
"يفر إلػىيفر أفيفر ىػذهيفر النظريػةيفر تؤكػدىايفر حالػةيفر اللػرديفر إلػىيفر يفر Silver ،يفر كسػ ملريفر يفر Duuckكيش ريفر كليفر مفيفر "يفر دؾيفر 

بيػػايفر اللػػرديفر ،يفر كتركػػزيفر أي ػػابيفر عمػػىيفر أفيفر المسػػاندةيفر االلتماعّيػػةيفر خارػػةيفر  ػػييفر المكاقػػفيفر الرػػ بةيفر التػػييفر يمػػريفر 
الخرػػػائصيفر الشخرػػػّيةيفر التػػػييفر يمكػػػفيفر أفيفر تػػػؤثريفر  ػػػييفر شػػػبكةيفر ال القػػػاتيفر االلتماعّيػػػةيفر المحيطػػػةيفر بػػػاللرديفر ،يفر 

يفر كالخا  ةيفر لممكاقفيفر االلتماعّيةيفر التييفر  كالييايفر اللرديفر  ييفر حياتويفر ال كمّيةيفر .
ديفر كدرلةيفر ر اهيفر عفيفر كالنظريةيفر الكمّيةيفر تيتـيفر أي ابيفر بقياسيفر اهدراؾيفر الكمييفر لمرادريفر المساندةيفر المتاحةيفر لملريفر 

ىذهيفر المرادريفر ،يفر كىذايفر اهدراؾيفر الكمييفر لممساندةيفر االلتماعّيةيفر يشكليفر األساسيفر النظرييفر ل دديفر مفيفر مقػا يسيفر 
المسػػاندةيفر االلتماعّيػػةيفر أىميػػايفر :يفر مقيػػاسيفر إدراؾيفر المسػػاندةيفر االلتماعّيػػةيفر مػػفيفر األسػػرةيفر كاألرػػدقاءيفر لكػػليفر مػػفيفر 

يفر (.يفر Duck,1995:58"يفر )يفر يفر Hellerكى مريفر يفر Proocidano"بركس د نك
 Thibaut&Kelleyبادل االجتماعي :   لثيبوت وكيلي نظرية الت .4

اىػػتـيفر البػػاحثكفيفر بتلسػػ ريفر دكريفر المسػػاندةيفر االلتماعّيػػةيفر كتمث رىػػايفر عمػػىيفر اللػػرديفر كاللماعػػةيفر اسػػتنادابيفر إلػػىيفر يفر يفر يفر يفر يفر 
نظريةيفر التبادؿيفر االلتماعييفر التييفر راميايفر ث بكتيفر كك مييفر يفر يفر كالتييفر أكدتيفر عمىيفر أفيفر المساندةيفر االلتماعّيةيفر 

يفر يمكنويفر إشباعيفر حالاتويفر  ييفر  كءيفر محكّ فيفر أساسّ فيفر :يفر يفر تتـيفر  ييفر إطاريفر اللماعةيفر كأفيفر اللرد
محؾيفر المقارنةيفر الشخرييفر ،يفر ح ثيفر  تـيفر تحق  يفر الحديفر األدنىيفر مفيفر اهشباعيفر مفيفر خالؿيفر ال  ػكيةيفر يفر اَلول :

  ييفر اللماعةيفر .
محػؾيفر المقارنػةيفر بػ فيفر البػدائليفر ،يفر ح ػثيفر تػتـيفر مقارنػةيفر االشػاعاتيفر كالتػييفر  ػتـيفر الحرػكؿيفر عم يػايفر مػفيفر يفر الثاني :

المحرػمةيفر النيائيػةيفر أفيفر يسػ ىيفر اللػرديفر نحػكيفر ال القػةيفر التػييفر تحقػ يفر لػويفر يفر خالؿيفر عالقةيفر أخرىيفر بد مةيفر ،يفر كتكػكفيفر 
يفر (.يفر 2005:124،أكبريفر قدريفر ممكفيفر مفيفر اهشباعيفر )أبكيفر سريهيفر 

 نظرية التعلق الوجداني : .5
مػػفيفر أ  ػػليفر المنػػاىجيفر كالطػػرؽيفر الم ر ّيػػةيفر لدراسػػةيفر الت مػػ يفر ىػػييفر نظريػػةيفر بػػكبمييفر ،يفر ح ػػثيفر أك ػػحيفر أفيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 

ييفر ،يفر كالذييفر يمكفيفر اكتسابويفر عفيفر طري يفر الت م يفر مهيفر االطلاؿيفر  كلدكفيفر كىـيفر بحالةيفر إلىيفر التلاعليفر االلتماع
الكبػػػػاريفر كخارػػػػةيفر مػػػػهيفر األـيفر ،يفر  ػػػػاألـيفر تػػػػزكديفر أطلاليػػػػايفر بمشػػػػاعريفر الحنػػػػافيفر كتشػػػػ رىـيفر بػػػػالمكدةيفر مػػػػفيفر خػػػػالؿيفر 
استلاباتيايفر لمر يهيفر كالتك فيفر كالت د ليفر الالحػ يفر ،يفر كمػايفر يمتػديفر دكريفر سػمكؾيفر الت مػ يفر ليشػمليفر عالقػةيفر الراشػديفر 

بركاب يفر ت م يفر طبي ّيةيفر مهيفر ا خريفيفر يككنكفيفر أكثريفر يفر بن رهيفر ،يفر كقديفر ا ترضيفر بكبمييفر أفيفر األ راديفر الذ فيفر يقكمكفيفر 
 .) 60يفر :2010،أمنابيفر كاعتمادابيفر عمىيفر أنلسيـيفر مفيفر أكلئؾيفر الذ فيفر يلتقدكفيفر ىذهيفر الركاب يفر )يفر حمدافيفر 
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 النماذج التي فسرت المساندة االجتماعّية :
دلةيفر :ت تبريفر المساندةيفر االلتماعيةيفر أحديفر التن راتيفر النلسّيةيفر االلتماعّيةيفر الم يفر النموذج الواقي المخفف .1

،يفر أكيفر الممطلةيفر ،يفر أكيفر الكاقيةيفر لم القةيفر ب فيفر أحداثيفر الحياةيفر ال امطةيفر كاهرابةيفر بالمرضيفر عمىيفر اعتباريفر أفيفر 
المسػػاندةيفر يفر تػػرتب يفر سػػمبابيفر بػػالمرضيفر ،يفر  مػػفيفر خػػالؿيفر المسػػاندةيفر االلتماعّيػػةيفر التػػييفر  تمقاىػػايفر اللػػرديفر مػػفيفر أع ػػاءيفر 

ذ فيفر  ت ر ػكفيفر صيفر الػأسرتويفر كأرػدقائويفر كالمتمثمػةيفر  ػييفر ال القػاتيفر الدا ئػةيفر الحميمػةيفر ،يفر تقػليفر نسػبةيفر األشػخا
يفر (يفر .يفر 2006:67،)يفر ديابيفر لحرابةيفر بالمرضيفر 

ــة : .2  تنػػاكؿيفر ىػػذايفر النمػػكذجيفر المسػػاندةيفر مػػفيفر كليػػةيفر نظػػريفر نمــوذج اَلثــر الــرئيس للمســاندة االجتماعّي
سكسػػ كلكليةيفر  ػػييفر  ػػكءيفر عػػدديفر كقػػكةيفر عالقػػاتيفر اللػػرديفر بػػا خريفيفر  ػػييفر ب ئتػػويفر االلتماعّيػػةيفر ،يفر بم نػػىيفر درلػػةيفر 

االلتماعّيػػةيفر لملػػرديفر بمنيػػايفر قػػديفر تر ػػهيفر مػػفيفر مسػػتكىيفر التكامػػليفر االلتمػػاعييفر لملػػرديفر أكيفر حلػػـيفر كترك ػػبيفر الشػػبكةيفر 
الرػحةيفر النلسػّيةيفر ،يفر بتقػديـيفر أدكاريفر ثابتػػةيفر باعثػةيفر عمػىيفر المكا ػمةيفر ،يفر كاالرتقػػاءيفر بالسػمكؾيفر الرػحييفر ،يفر كاهبقػػاءيفر 

 (.يفر 2010:61،عمىيفر ثابتيفر خالؿيفر  تراتيفر التن ريفر السريهيفر .يفر )يفر عكدةيفر 
ـــار الرئيســـية للمســـاندة : .3 ـــوذج اآلث يفر ىػػػذايفر النمػػػكذجيفر عمػػػىيفر مسػػػممةيفر مؤداىػػػايفر أنم فيفر المسػػػاندةيفر كيقػػػـك

االلتماعيةيفر ذاتيفر تمث ريفر إ لابييفر عمىيفر الرحةيفر النلسيةيفر كالبدنيةيفر لملرديفر ،يفر بنضيفر النظػريفر عمػايفر إذايفر كػافيفر قػديفر 
ت رضيفر ل نكأيفر حياتيةيفر أـيفر اليفر ،يفر كقديفر استمديفر ىذايفر النمكذجيفر أدلتويفر مفيفر كاقهيفر التحميالتيفر اهحرػائيةيفر التػييفر 

 ن يفر كالمساندةيفر ممػايفر أظيرتيفر كلكديفر أثريفر رئيسييفر لمتنّ ريفر المساندةيفر ،يفر كعدـيفر كلكديفر تمث ريفر لمتلاعليفر ب فيفر ال
 .(يفر 1994:36،)يفر الشناكييفر فيفر يطمهيفر عمييفر نمكذجيفر األثريفر الرئيسييفر دعايفر الب ضيفر إلىيفر أ

كيقكـيفر ىذايفر النمكذجيفر عمىيفر  ر يةيفر مؤداىايفر أفيفر أحداثيفر الحياةيفر المث رةيفر نموذج الوقاية من الضغوط :  .4
يفر لممشػػقةيفر كالتػػييفر  ت ػػرضيفر ليػػايفر األ ػػراديفر  ػػييفر حيػػاتيـيفر ال كمّيػػةيفر ،يفر ذاتيفر تػػمث ريفر سػػمبييفر عمػػىيفر رػػحتيـيفر النلسػػّية
كالبدنّيةيفر ،يفر كأفيفر ال القاتيفر االلتماعّيةيفر المساندةيفر تقييفر اللرديفر كتحػكؿيفر دكفيفر حػدكثيفر ىػذهيفر التػمث راتيفر السػمبّيةيفر 
عميػػويفر ،يفر ك ػػييفر  ػػكءيفر ىػػذايفر النمػػكذجيفر  ػػإفيفر المسػػاندةيفر االلتماعّيػػةيفر تػػرتب يفر برػػحةيفر األ ػػراديفر الػػذ فيفر  خبػػركفيفر 

 (.يفر يفر 174يفر :2006،)ر كافيفر أحداثابيفر حياتيةيفر مث رةيفر لممشقة
مكػػػفيفر لممسػػػاندةيفر أفيفر تقػػكـيفر بػػػدكريفر كسػػػي يفر بػػ فيفر الحػػػدثيفر ال ػػػام يفر كمػػػايفر ك ػػييفر إطػػػاريفر ىػػػذايفر النمػػكذجيفر ييفر يفر يفر يفر يفر يفر 

إلػىيفر أنػويفر يمكػفيفر لممسػاندةيفر أفيفر تتػدخليفر يفر House(يفر يفر 1981 ترتبيفر عميويفر مفيفر آثػاريفر ،يفر  قػديفر أشػاريفر ىػاكسيفر )يفر 
يفر بمنػػػهيفر االسػػػتلابةيفر  بػػػ فيفر األحػػػداثيفر ال ػػػامطةيفر أكيفر تكق يػػػايفر كبػػػ فيفر رديفر الل ػػػليفر النػػػاتجيفر عنيػػػايفر ،يفر ح ػػػثيفر تقػػػـك

ميػويفر مػفيفر ح ػثيفر الشػدةيفر كال ػ فيفر ،يفر كمػايفر أفيفر لممسػاندةيفر لم ن يفر أكيفر تخل فيفر تقد ريفر اللرديفر لم ن يفر الكاقػهيفر ع
االلتماعيةيفر دكريفر  ييفر التػدخليفر  ػييفر خبػرةيفر ال ػن يفر كظيػكريفر الحالػةيفر المر ػيةيفر ،يفر كذلػؾيفر إمػايفر بالتػمث ريفر عمػىيفر 

يفر ال ممياتيفر اللس كلكليةيفر التييفر تقمليفر مفيفر االستلابةيفر لم نكأيفر أكيفر تقديـيفر حليفر مباشريفر لممشكالتيفر .
يفر 
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(يفر كتػـيفر إعػادةيفر يفر Liberman&Pearlin)يفر ك هيفر ىذايفر النمكذجيفر ل برمافيفر كيفر ب رلفيفر النموذج الشامل :  .5
(يفر ،يفر كىكيفر  رىيفر أفيفر المساندةيفر االلتماعّيةيفر يمكفيفر أفيفر تحق يفر تمث رىايفر حتػىيفر قبػليفر يفر 1981تطكيرهيفر  ييفر عاـيفر )يفر 

يفر كقكعيفر الحدثيفر ال ام يفر عمىيفر النحكيفر التالييفر :يفر 
 يمكفيفر أفيفر تحديفر المساندةيفر االلتماعيةيفر مفيفر احتماليةيفر كقكعيفر الحدثيفر ال ام يفر . .1
خػػالؿيفر تلاعميػػايفر مػػهيفر ال كامػػليفر ذاتيفر األىميػػةيفر قػػديفر ت ػػدؿيفر إذايفر كقػػهيفر الحػػدثيفر ال ػػام يفر  ػػإفيفر المسػػاندةيفر مػػفيفر  .2

 كتن ريفر مفيفر إدراؾيفر اللرديفر لمحدثيفر ،يفر كمفيفر ثـيفر تمطفيفر أكيفر تخلفيفر مفيفر التكتريفر المحتمليفر .يفر 
إذايفر كرليفر التكتريفر إلػىيفر درلػةيفر تل ػليفر الحػدثيفر المتكقػهيفر ين ػريفر مػفيفر كظػائفيفر الػدكريفر يمكػفيفر لممسػاندةيفر أفيفر  .3

 تؤثريفر عمىيفر ال القةيفر ب فيفر الحدثيفر ال ام يفر كاهلياديفر المراحبيفر .يفر 
تؤثريفر المساندةيفر االلتماعيةيفر  ييفر استرات لياتيفر المكاليةيفر أكيفر الت امليفر مهيفر الحدثيفر ال ام يفر يمكفيفر أفيفر  .4

 كبذلؾيفر ت ّدؿيفر مفيفر ال القةيفر ب فيفر الحدثيفر كمايفر يسببويفر مفيفر إلياديفر .يفر 
بمقػداريفر الدرلػػةيفر التػييفر  نحػػدريفر عنػدىايفر الحػػدثيفر ال ػام يفر  ػػإفيفر عكامػليفر شخرػػيةيفر مثػليفر :يفر تقػػد ريفر الػػذاتيفر  .5

 .يفر تل ليفر  ييفر إمكانيةيفر المساندةيفر أفيفر ت لليفر مفيفر ىذهيفر ا ثاريفر 
قديفر يككفيفر ىناؾيفر تمث ريفر مباشريفر مفيفر المساندةيفر عمىيفر مستكىيفر التكا  يفر كبذلؾيفر  رىيفر أنراريفر ىػذايفر النمػكذجيفر  .6

يفر ممايفر  تخ مويفر الب ضيفر ا خرأفيفر دكريفر المساندةيفر ك امليفر مخلفيفر لمتكتريفر أكثريفر يفر ت   .ق دايفر ب
يفر (يفر يفر 1999:324 ،)يفر عبديفر الرحمفيفر 

 المساندة االجتماعية في اإلسالم :
الباحػثيفر أفيفر ىػذايفر المرػطمحيفر ي تبػريفر مػفيفر ملػاىيـيفر الػد فيفر يفر كمفيفر خػالؿيفر عػرضيفر المسػاندةيفر االلتماعّيػةيفر كلػد

اهسالمييفر  نلديفر أفيفر القرآفيفر الكريـيفر كالسنةيفر المطيػرةيفر لػاءتيفر تحػثيفر عمػىيفر الت ػاكفيفر كالتكػاثفيفر االلتمػاعييفر 
م ٌديفر رصُسكُؿيفر }يفر كالتكارييفر بالرحمةيفر كىذايفر  ت حيفر  ييفر آياتيفر عدةيفر  ييفر القرآفيفر الكريـيفر كمنيايفر قكلويفر ت الىيفر :يفر  ُمحص

ػػ ػػُويفر أصشل يفر مص ص ليفر كصال ػػذل فص ـ يفر َّللا  ػػاُءيفر بص  ػػنصُي مص يفر ُرحص ػػارل مصػػىيفر ال ُكل  اُءيفر عص ػػايفر (يفر كقكلػػويفر ت ػػالىيفر }يفر يفر 29{يفر )يفر سػػكرةيفر اللػػتحيفر :يفر آيػػةيفر د  إلن مص
ُمػػكفصيفر  يفر ُتر حص ـ  م ُكػػ يفر كصات ُقػػكايفر َّللا صيفر لص ص ـ  ي ُك ػػكص يفر أصخص ػػملُحكايفر بصػػ  فص ػػكصٌةيفر  صمصر  يفر إلخ  ُنػػكفص مل (يفر ،يفر يفر 10{يفر )يفر سػػكرةيفر الحلػػراتيفر :يفر آيػػةيفر ال ُمؤ 

تسػػػانديفر كالت ػػػاطفيفر ح ػػػثيفر  كاسػػػييفر المسػػػمـيفر أخػػػاهيفر المسػػػمـيفر كتكػػػكفيفر ىاتػػػافيفر ا  تػػػافيفر كم رىمػػػايفر تك ػػػحافيفر يفر ال
يفر ال القةيفر  يمايفر ب نيـيفر بالرحمةيفر اليفر بالشدةيفر .يفر 

يفر كصال بُن يصافليفر ككذلؾيفر قكؿيفر الرسكؿيفر )يفر ملسو هيلع هللا ىلصيفر (يفر :يفر " فل صيفر "يفر ال مُؤ مُفيفر لم مُؤ مل ُرك  لذلؾيفر (315)البخاري،يفر د.ت.:يفر ال مصر 
تظػػا رتيفر عمػػىيفر حػػثيفر النػػاسيفر عمػػىيفر التػػيخييفر كالتػػكادديفر يفر إفيفر الشػػري ةيفر اهسػػالميةيفر سػػكاءيفر أكانػػتيفر قرآنػػابيفر أـيفر سػػنةبيفر 
يفر كالتراحـيفر كل متيفر ليـيفر منيلابيفر لمت ايشيفر كالتراحـيفر .

كل ػػػليفر اهسػػػالـيفر حرػػػكؿيفر المسػػػمـيفر عمػػػىيفر المسػػػاندةيفر االلتماعّيػػػةيفر يفر حقػػػابيفر لػػػويفر ،يفر ككالبػػػابيفر لػػػويفر عمػػػىيفر إخكانػػػويفر 
ذايفر يفر يفر المسػمم فيفر يفر  قػػاؿيفر الرسػكؿيفر يفر )يفر ملسو هيلع هللا ىلصيفر (يفر :يفر "حػػ يفر المسػػمـيفر عمػىيفر المسػػمـيفر سػػنةيفر يفر ،يفر يفر إذايفر لق تػو  سػػمـيفر عميػػويفر ،يفر كاا

ذايفر عطسيفر  حمػديفر ليفر  شػمتويفر ...يفر إلػخ"يفر  بػليفر إفيفر يفر (،24ق:269)األرػلياني،استنرحؾيفر  منرحيفر لويفر ،يفر كاا
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التكا ليفر كالرحمةيفر كالمساندةيفر ب فيفر الناسيفر شممتيفر اهحسافيفر بالكالد فيفر لمايفر  نتابيـيفر مفيفر كبريفر ك  فيفر كك اءيفر 
ريفر القريبيفر ،يفر كاأللنبييفر ،يفر لب ضيفر مايفر قدمايفر لالبفيفر ،يفر ثـيفر  نتقليفر عمىيفر ذييفر القربىيفر كال تامىيفر كالمساك فيفر كاللا

كابفيفر السب ليفر كالخدـيفر ،يفر كىذايفر  ك حيفر مساندةيفر كم ا دةيفر راحبيفر ال مليفر لم امم فيفر أي ابيفر ،يفر قاؿيفر ت الىيفر :يفر 
ُبُدكايفر َّللا صيفر كصيفر  ػ  ئبايفر }كصاع  رلُككايفر بلوليفر شص يفر ُتش  بلال كصاللػدص  فليفر يفر الص ػانبايفر كص سص بلػذلييفر إلح  بصػىيفر كص ػاكل فيفر كصال  صتصػامصىيفر ال ُقر  ػاركيفر يفر كصال مصسص يفر ذلييفر ال لص

بصىال قيفرُ  ارليفر كيفر يفر ر  احلبليفر يفر كصيفر يفر ال ُلُنبيفر ال لص ن بيفر الر  بل لليفر يفر كصاب فيفر بلال لص ايفر الس  مص يفر ميفر كص ـ  اُنُك يفر أصي مص افصيفر يفر مصفيفر ُيحلب يفر يفر الصيفر يفر َّللا صيفر يفر إلف يفر مصكصت  يفر كص
تصاالبيفر  ككمايفر  رضيفر عمػىيفر القػادريفيفر زكػاةيفر  ػييفر أمػكاليـيفر تػرديفر إلػىيفر ،(يفر يفر 36)يفر سكرةيفر النساءيفر :يفر ا يةيفر {يفر  صُخكربايفر ُمخ 

يفر .يفر (2008:144،اللقراءيفر مفيفر المسمم فيفر )يفر بركاتيفر 
لذلؾيفر نلػديفر أفيفر الػد فيفر اهسػالمييفر حمػليفر  ػييفر طياتػويفر م ػام فيفر كأب ػاديفر المسػاندةيفر يفر االلتماعيػةيفر أذكػريفر منيػايفر 

يفر التالييفر :
يفر 

حػػػػثيفر اهسػػػػالـيفر عمػػػػىيفر إلقػػػػاءيفر السػػػػالـيفر ،يفر ألفيفر اهسػػػػالـيفر  ت ػػػػمفيفر األمػػػػفيفر العالقــــات االجتماعيــــة :  .1
ي ةغيفر  صيفر } ييفر نلسيفر المتمقييفر ،يفر قاؿيفر ت الىيفر :يفر يفر كالطممن نة كىصػايفر كصاالذصايفر ُح ّل ُتـيفر بلتصحل يفر ُرد  ػايفر أصك  ن يص يفر مل ػفص سص يفر َّللا صيفر يفر إلف يفر حص  كايفر بلمصح 

ػػافصيفر  ػػ ببايفر ىمصػػعصيفر يفر كص سل يفر حص ءغ ػػي  يفر شص ليفر (يفر يفر كقػػاؿيفر ت ػػالىيفر يفر 86)يفر سػػكرةيفر النسػػاءيفر آيػػةيفر :يفر {يفر يفر ُكػػلّل يفر َّللا  ب ػػلل ػػُمكايفر بلحص تصرل :}يفر كصاع 
يفر  صػ اءب ػدص يفر أصع  ـ  يفر ُكن ػُت يفر إلذ  ـ  مصػي ُك ليفر عص مصةصيفر َّللا  ُكُركايفر نل   يفر تصلصر ُقكايفر كصاذ  ايفر كصالص ي ب مل كصانبػايفر لص تلػوليفر إلخ  مص يفر بلنل   ـ  ُت ػبصح  يفر  صمصر  ـ  يفر ُقُمػكبلُك يفر بصػ  فص مصل فص

يفر  ـ  م ُكػ يفر آصيصاتلػوليفر لص ص ـ  يفر ُ بصػ ّلُفيفر َّللا ُيفر لصُكػ ػذصللؾص ػايفر كص ن يص يفر مل ـ  ػذصُك يفر  صمصن قص يفر الن ػارل ػفص ػرصةغيفر مل ايفر ُحل  ػلص مصػىيفر شص يفر عص ـ  ُكن ُت تصػُدكفصيفر كص {)يفر سػكرةيفر يفر آؿيفر تصي 
لػػػركاب يفر التػػػييفر تكلػػػديفر  ػػػييفر الػػػنلسيفر المحبػػػةيفر كاالحتػػػراـيفر (يفر .يفر  ػػػإخّكةيفر الػػػد فيفر مػػػفيفر أقػػػكىيفر ايفر 103عمػػػرافيفر آيػػػةيفر :يفر 

كالتػػيلفيفر ،يفر  ػػإذايفر مػػايفر أحػػسيفر المسػػمـيفر بيػػـيفر أكيفر كقػػهيفر  ػػييفر  ػػائقةيفر  إنػػويفر  ملػػميفر هخكانػػويفر المسػػمم فيفر  ي ا ػػدكهيفر 
ػميفرـُ قػاؿيفر :يفر أفيفر رسػكؿيفر ليفر )يفر ملسو هيلع هللا ىلصيفر (يفر قػاؿيفر :يفر يفر –ر ػييفر ليفر عنيمػايفر يفر –كيساندكهيفر   ػفيفر عبػديفر ليفر بػفيفر عمػريفر  يفر ال مُس 

ـليفر الصيفر  ػمل ػملُمويفرُ يفر أصُخكيفر ال ُمس  يفر ُيس  ملُمػُويفر كصالص يفر يفر يصظ  ػافصيفر ،يفر مصػف  ػييفر يفر كص يفر َّللا يفرُ  ل ػافص يػوليفر كص ػةليفر أصخل الص ػييفر يفر حص تلػوليفر  ل الص يفر ،يفر يفر حص ػف  يفر عص يفر  صػر جص ػف  مص كص
ن ويفرُ  يفر َّللا ُيفر عص بصةبيفر  صر جص ـغيفر ُكر  مل بصةبيفر بليصايفر يفر ُمس  يفر يفر ُكر  ف  ـليفر ال قليصامصةليفر مل يفر  صك  ملمبا،يفر يفر ُكرصبل يفر ُمس  تصرص يفر سص مصف  ـصيفر يفر َّللا يفرُ سصتصرصهيفر يفر كص ةيفر "يفر .يفر القياميفر  صك 

 (.يفر 309:د.تيفر ،أخرلويفر البخارييفر )يفر البخارييفر 
حاؿيفر أ راديفر الملتمهيفر  ييفر تماسكيـيفر كتكا ميـيفر بركرةيفر تمث مّيةيفر رائ ػةيفر  يػـيفر كاللسػديفر يفر -ملسو هيلع هللا ىلصيفر يفر – ب فيفر الرسكؿيفر 

ـّيفر ب  ػكيفر أذىيفر سػاندتويفر لميػهيفر األع ػاءيفر  فيفر ألػ الكاحػديفر ي مػليفر كػليفر ع ػكيفر  يػويفر لرػالحيفر بػاقييفر األع ػاءيفر كاا
نل فصيفر "افيفر بػػفيفر بشػػ ريفر قػػاؿيفر :يفر قػػاؿيفر رسػػكؿيفر ليفر )يفر ملسو هيلع هللا ىلصيفر (يفر :يفر بالسػػيريفر كاأللػػـيفر أللمػػويفر   ػػفيفر الن مػػ مل ثصػػُليفر ال ُمػػؤ  ػػييفر يفر مص  ل

ػػدليفر  سص ثصػػُليفر ال لص يفر مص ـ  ػػاُطلليل تص ص يفر كص ـ  يل تصػػرصاُحمل يفر كص ـ  ىل يفر ؛يفر تصػػكصادّل ػػيصرل يفر بلالس  ػػدل سص ػػائلُريفر ال لص اعصىيفر لصػػُويفر سص ػػٌكيفر تصػػدص ن ػػُويفر ُع   ػػتصكصىيفر مل إلذصايفر اش 
يفر .(يفر يفر 468مسمـ،يفر د.ت:أخرلويفر مسمـيفر )يفر يفر ".كصال ُحم ى

كمفيفر لانبيفر آخريفر دعايفر اهسػالـيفر التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على اإلثم والعدوان :  .2
إلػػىيفر الت ػػاكفيفر عمػػىيفر البػػريفر كالتقػػكىيفر يفر ،يفر كعػػدـيفر الت ػػاكفيفر عمػػىيفر اهثػػـيفر كال ػػدكافيفر ،يفر  ػػالبريفر يفر كالتقػػكىيفر كممتػػػافيفر 
،يفر يفر لام تػػػافيفر للميػػػهيفر خرػػػاؿيفر الخ ػػػريفر ،يفر ك ػػػييفر الت ػػػاكفيفر تيسػػػ ريفر ال مػػػليفر ،يفر كتحق ػػػ يفر المرػػػالحيفر كتك  رىػػػا
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ظياريفر االتحاديفر كالتنارريفر كالت ا ػديفر بػ فيفر المسػمم فيفر ،يفر ح ػثيفر قػاؿيفر ليفر ت ػالىيفر :يفر }يفر  يفر كاا مصػىيفر ال بلػرّل ُنكايفر عص ػاكص تص ص كص
كصافليفر  ـليفر كصال ُ ػػد  ث ػػ مصػػىيفر اه ل ُنكايفر عص ػػاكص يفر تص ص ػػكصىيفر كصالص (يفر كتختمػػفيفر رػػكريفر الت ػػاكفيفر بػػ فيفر يفر 2{يفر ،)يفر سػػكرةيفر المائػػدةيفر ا يػػةيفر كصالت ق 

 .(يفر 2012:61،ديفر مفيفر قكتيـيفر كتماسكيـيفر )يفر النلاريفر المسمم فيفر  ييفر ال باداتيفر يفر كالم امالتيفر التييفر تزي
بذلؾيفر إفيفر أييفر مساعدةيفر  بد يايفر اهنسػافيفر تلػاهيفر إنسػافيفر آخػريفر ت ػديفر  ػييفر إطػاريفر البػريفر كالتقػكىيفر ،يفر  يمػايفر كممتػافيفر 

يفر لام تافيفر لكليفر سمكؾيفر رالحيفر  بتنييفر  يويفر اهنسافيفر كلويفر ليفر ،يفر طم ابيفر  ييفر ثكابويفر كخك ابيفر مفيفر عقابويفر .
يفر (يفر 49،يفر يفر 2008)يفر لمبييفر :يفر 

حػرصيفر اهسػالـيفر عمػىيفر تنميػةيفر الػركاب يفر األخكيػةيفر بػ فيفر يفر ين أفراد المجتمـع :تنمية الروابط اَلخوية ب .3
أ ػراديفر الملتمػهيفر ،يفر  إنػويفر أكػديفر عمػػىيفر رػمةيفر األرحػاـيفر  يػييفر مظيػريفر مػػفيفر مظػاىريفر التكا ػليفر كالت ػاطفيفر ،يفر كالبػػريفر 

يفر عصيفر كالتقػػػػػػػػػكىيفر يفر قػػاؿيفر ت ػػالىيفر :يفر }يفر  ػػافص يفر َّللا صيفر كص يفر إلف  ـص ػػا حص صر  يفر بلػػوليفر كصاأل  ُلكفص ػػاءص قل ببػػاكصات ُقػػكايفر َّللا صيفر ال ػػذلييفر تصسص يفر رص ـ  {يفر )يفر سػػكرةيفر مصػػي ُك
كتبػػػدأيفر الرػػػمةيفر برعايػػػةيفر الكالػػػد فيفر كبرىمػػػايفر بػػػليفر كيؤكػػػديفر اهسػػػالـيفر عمػػػىيفر مسػػػاندتيمايفر ،يفر يفر (يفر 1النسػػػاءيفر آيػػػةيفر :يفر 

يفر قاؿيفر ت الىيفر :يفر }يفر (يفر يفر 2008:49 ،)يفر لمبيكاهحسافيفر إل يمايفر  ييفر حاؿيفر كبرىما ُبُدكايفر إلال  يفر تص   يفر أصال  ب ؾص ىيفر رص قص ص كص
انبايفر إلم يفر  سص يفر إلح  بلال كصاللدص  فل يفر إلي اُهيفر كص ُقل  ر ُىمصايفر كص يفر تصن يص يفر كصالص يفر لصُيمصايفر ُأؼّغ يفر تصُقل  ُىمصايفر  صالص يفر كلالص ايفر أصك  ُدُىمص يفر أصحص يفر ال كلبصرص ؾص ن دص يفر عل ُمنصف  ايفر  صب 

ا رليمب يفر كص  .(يفر 23{يفر يفر )يفر سكرةيفر اهسراءيفر آيةيفر :يفر لصُيمصايفر قصك الب
كمػػػفيفر لانػػػبيفر آخػػػريفر يػػػممريفر اهسػػػالـيفر أبنػػػاءهيفر ب قػػػديفر عالقػػػاتيفر ط بػػػةيفر مػػػهيفر ا خػػػريفيفر كخارػػػةيفر مػػػهيفر مػػػفيفر يفر يفر يفر يفر يفر 

ـيفر الد فيفر ،يفر ك ييفر نلسيفر الكقػتيفر اليفر يمنػهيفر أفيفر يمػديفر اهنسػافيفر  ػديفر المسػاعدةيفر لن ػريفر المسػمـيفر طالمػايفر أنػويفر يشارككى
ػػايفر  يفر أكيفر يحػػاربيفر ،يفر كيمتػػديفر الت ػػاكفيفر  ػييفر الخ ػػريفر إلػػىيفر أفيفر يشػػمليفر البشػػريفر لمي ػابيفر قػػاؿيفر ت ػػالىيفر :}يفر يصػػايفر أص  يص لػـيفر ي ػػادل

قصيفر  يفر ُشُ كببايفر كص ـ  م نصاُك يفر كصُأن ثصىيفر كصلص ص رغ يفر ذصكص يفر ملف  ـ  نصاُك مصق  يفر َّللا صيفر الن اُسيفر إلن ايفر خص يفر إلف  ـ  ليفر أصت قصاُك يفر َّللا  ن دص يفر عل ـ  ُك مص يفر أصك رص ُ كايفر إلف  ارص يفر للتص ص بصائللص
بل ٌر{يفر .)يفر سكرةيفر الحلراتيفر آيةيفر :يفر  مليـٌيفر خص (يفر ،يفر ككانتيفر حادثةيفر اليلػرةيفر مػفيفر أكبػريفر الػدركسيفر  ػييفر المسػاندةيفر 13عص

يفر التػػػييفر يمكػػػفيفر أفيفر نسػػػتق يايفر مػػػفيفر التػػػاريخيفر اهسػػػالمييفر ،يفر ح ػػػثيفر تلمػػػتيفر المكاسػػػاةيفر كالمػػػؤازرةيفر كالمسػػػاندةيفر  ػػػي
المكقػػفيفر الػػذييفر اتخػػذهيفر األنرػػاريفر تلػػاهيفر الميػػالريفيفر يفر كتتنػػكعيفر رػػكريفر ال القػػاتيفر االلتماعيػػةيفر  ػػييفر اهسػػالـيفر يفر 
التػػػييفر تبػػػدأيفر بػػػم راديفر األسػػػرةيفر الكاحػػػدةيفر كتمتػػػديفر لمل ػػػرافيفر كاألرػػػدقاءيفر ككػػػليفر ذييفر حالػػػةيفر يفر قػػػاؿيفر رسػػػكؿيفر ليفر :يفر "يفر 
ّرجيفر المسمـيفر أخكيفر المسمـيفر يفر ،يفر اليفر يظممويفر كاليفر يسممويفر مفيفر كليفر  ييفر حالةيفر أخيػويفر كػافيفر ليفر  ػييفر حالتػويفر يفر كمػفيفر  ػ

يفر عػػفيفر مسػػمـيفر كربػػةيفر يفر  ػػّرجيفر ليفر عنػػويفر بيػػايفر كربػػةيفر مػػفيفر كػػربيفر  ػػكـيفر القيامػػةيفر ،يفر كمػػفيفر سػػتريفر مسػػممابيفر سػػت رهيفر ليفر  ػػـك
 (يفر .يفر 315:د.تيفر ،يفر البخارييفر )يفر القيامةيفر "يفر 

أكرانايفر اهسالـيفر باهنلاؽيفر بمكلويفر كث رةيفر حتىيفر  بثيفر المكدةيفر كالتكاثفيفر قاؿيفر اإلنفاق من أجل التّافل : .4
ػػ  يفر  يفر حص ـ  ػػكصالليل يفر  لػػييفر أصم  ػػائللليفر يفر ت ػػالىيفر :يفر }كصال ػػذل فص ُمػػكـٌيفر يفر للمس  ـ{يفر )يفر سػػكرةيفر الم ػػراجيفر ا يػػةيفر :يفر مص   ػػُرك  (يفر ،يفر كقػػاؿيفر 24كالمصح 

ػرليـٌيفر {يفر )يفر سػكرةيفر الحد ػديفر ا يػةيفر :يفر  ػٌريفر كص لصػُويفر أصل  ُويفر لصػُويفر كص لص ػاعل ػنبايفر  صُي ص سص ػايفر حص ػرلُضيفر َّللا صيفر قصر  ب ييفر ُيق  يفر ذصايفر ال ذل ت الىيفر }مصف 
يفر بإعادتػويفر (يفر كالقرضيفر ىكيفر أفيفر يقدؾيفر المسمـيفر ألخيويفر المسمـيفر الدعـيفر المادييفر الذييفر ييفر 11 حتػاجيفر إليػويفر ثػـيفر يقػـك

ُقوا َخْيـر  عندمايفر  تيسريفر لويفر ذلؾيفر ك ييفر ىذايفر قكلويفر ت ػالىيفر :}يفر  ْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظـَرة  ِإَلـى َمْيَسـَرٍة َوَأْن َتَصـدَّ َواِ 
ُّْم ِإْن ُكْنـُتْم َتْعَلُمـونَ  (يفر أييفر أفيفر المسػمـيفر الػذييفر سػانديفر أخػاهيفر المسػمـيفر بمبمػغيفر يفر 280{)يفر سػكرةيفر البقػرةيفر ا يػةيفر يفر :يفر يفر َل
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ماؿيفر عميويفر أفيفر  نتظريفر يسرهيفر كاليفر ي   يفر عميويفر ك ييفر ىذايفر تلريجيفر لكربتػويفر كلػالءيفر ليمػويفر ،يفر كقػاؿيفر ت ػالىيفر مفيفر ال
ِّيِن َواْلَعاِمِليَن َعَلْيَيـا َواْلُمَؤلََّفـِة ُقُلـوُُُيْم َوِفـي الرَِّقـاِب وَ ) َدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَسا اْلَغـاِرِميَن َوِفـي َسـِبيِل ِإنََّما الصَّ

ِ َوِاْبـــِن ال ُ َعِلـــيم  َحِكـــيم  َّللاَّ ـــِبيِل َفِريَضـــًة ِمـــَن َّللاَِّ َوَّللاَّ (يفر ،يفر نلػػػديفر أفيفر ا يػػػةيفر يفر 60{يفر )يفر سػػػكرةيفر التكبػػػةيفر ا يػػػةيفر :سَّ
الكريمػػةيفر شػػممتيفر أطيػػاؼيفر الملتمػػهيفر ،يفر كحػػددتيفر اللئػػاتيفر التػػييفر تحتػػاجيفر إلػػىيفر المسػػاندةيفر ،يفر كنلػػديفر أفيفر متمقػػييفر 

يفر لشخرػػويفر دكفيفر النظػػريفر  إلػػىيفر عكامػػليفر المسػػاندةيفر يشػػ ريفر بمكانتػػويفر بػػ فيفر أ ػػراديفر الملتمػػهيفر كأنػػويفر مقػػدريفر كمحتػػـر
النقصيفر التييفر يلتقدىايفر ،يفر كعندمايفر يش ريفر اللرديفر بمنويفر رػاحبيفر مكانػةيفر كيحظػىيفر بتقػد ريفر الملتمػهيفر مػفيفر حكلػويفر 

 يككفيفر عفيفر ذاتويفر مليكمابيفر ا لابيابيفر .
كىنػػػاؾيفر أحاد ػػػثيفر كث ػػػرةيفر تناكلػػػتيفر م ظػػػـيفر أب ػػػاديفر المسػػػاندةيفر االلتماعيػػػةيفر منيػػػايفر المسػػػاندةيفر ال اطليػػػةيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 

ةيفر بػالمكدةيفر كالنرػحيفر كاهرشػاديفر   ػفيفر أبػييفر ىريػرةيفر قػاؿيفر :يفر أفيفر كالمساندةيفر ال مميػةيفر كالمسػاندةيفر الماليػةيفر كالمسػاند
يفر يػايفر رسػكؿيفر ليفر ؟يفر قػاؿيفر :يفر "يفر يفر –ملسو هيلع هللا ىلصيفر يفر –رسكؿيفر ليفر  قاؿيفر يفر :يفر "يفر ح يفر المسمـيفر عمىيفر المسمـيفر ستيفر "يفر ق ػليفر :يفر مػايفر ىػف 

ذايفر عطػسيفر  حمػديفر ليفر شػمتويفر  ذايفر استنرحويفر لػويفر نرػحيفر لػويفر ،يفر كاا ذايفر دعاهيفر ألابويفر ،يفر يفر كاا إذايفر لقيويفر سمـيفر عميويفر ،يفر كاا
ذايفر يفر مرضيفر عا ذايفر ماتيفر  اتب ويفر ،يفر كاا  ينايفر دعكةيفر لكليفر مسمـيفر إلىيفر إلقاءيفر يفر (24ق:269"يفر )األربياني،دهيفر ،يفر كاا

لابةيفر دعكةيفر أخيويفر المسمـيفر ح ثيفر تت ػمفيفر المشػاركةيفر  السالـيفر الذييفر ي نييفر الطممن نةيفر كاألمافيفر يفر النلسييفر ،يفر كاا
 ييفر أ راحويفر ،يفر كتقديـيفر النرحيفر كاهرشاديفر الذييفر  ت مفيفر مساعدتويفر  ػييفر حػليفر مشػكالتويفر ،يفر يفر كزيػارةيفر المػريضيفر 

م اناةيفر مر ويفر عندمايفر يفر يفر  لديفر إخكانويفر ممتل فيفر مفيفر خالؿيفر تشيهيفر لنازتويفر كالرالةيفر عميويفر يفر ح ثيفر تخلفيفر عنو
يفر .كالدعاءيفر لويفر كمشاركةيفر أسرتويفر  ييفر أحزانيايفر كالت زيةيفر  ييفر ك اتويفر كرنهيفر الط اـيفر ألىمويفر 
يفر (يفر 2008:51،)يفر لمبييفر 

كمفيفر خالؿيفر ال رضيفر الساب يفر نلديفر أفيفر الد فيفر اهسالمييفر قػديفر شػمليفر المسػاندةيفر االلتماعيػةيفر كأب ادىػايفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
يفر كىػادئيفر يفر ،يفر  يذا ي نييفر أفيفر اهسالـيفر أرليفر مبدأيفر المساندةيفر االلتماعيةيفر مفيفر ألليفر أفيفر ي يشيفر اهنسافيفر مكـر

كمطمػػػئفيفر كىػػػذايفر  زيػػػديفر األللػػػةيفر بػػػ فيفر أ ػػػراديفر الملتمػػػهيفر الكاحػػػديفر كمػػػفيفر الم ػػػركؼيفر أفيفر اللػػػرديفر بحالػػػةيفر مسػػػاندةيفر 
ا خػػريفيفر لػػويفر  ػػييفر مكاليػػةيفر أحػػداثيفر الحيػػاةيفر كىػػذايفر مػػايفر لمسػػناهيفر مػػفيفر خػػالؿيفر عػػرضيفر ب ػػضيفر ا يػػاتيفر القرآنيػػةيفر 

يفر نبكيةيفر التييفر تناكلتيفر ذلؾيفر .يفر كاألحاد ثيفر ال
 ػػرىيفر الباحػػثيفر مػػفيفر خػػالؿيفر عر ػػويفر لممسػػاندةيفر االلتماعّيػػةيفر أنيػػػايفر  ػػركريةيفر لكػػليفر إنسػػافيفر ح ػػثيفر إنيػػايفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 

تم بيفر دكرابيفر  ّ االبيفر كبارزابيفر  ييفر اعتػزازيفر الشػخصيفر بنلسػويفر كت ػززيفر ثقتػويفر بقدراتػويفر ممػايفر  يسػريفر لػويفر سػبليفر التنػامـيفر 
فيفر لػويفر يحػدكيفر بػويفر بالتلاعػليفر اه لػابييفر مهيفر الملتمهيفر كالمحيط فيفر بويفر ،يفر  مفيفر يش ريفر باىتمػاـيفر كتقػد ريفر ا خػري

نحكيفر الملتمهيفر كيشػ رهيفر بالر ػايفر كىػذايفر مػفيفر شػمنويفر أفيفر  ل ػليفر اللػرديفر اليفر يحلػـيفر كيبت ػديفر عػفيفر النظػرةيفر السػمبيةيفر 
يفر كالتلك ريفر السمبييفر  ييفر إنيػاءيفر حياتويفر يفر كاهقداـيفر عفيفر االنتحاريفر .

يفر 
يفر 
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 المبحث الثاني
 العزو السببي 

يفر مفيفر ب فيفر أىيفر يفر يفر يفر  يفر السببييفر  يفر ال زك يفر المتن راتيفر التييفر تلسريفر ي د يفر السمكؾيفر اهـ يفر حظييفر باىتماـنسانييفر كقد
كمايفر يمريفر بويفر مفيفر يفر كتحد ديفر كتق يـيفر سمكؾيفر اللرديفر  يـالسببييفر ذكيفر أىميةيفر بالنةيفر  ييفر يفر زكككفيفر ال يفر الباحث ف

يفر ل كامليفر شخريةيفر أكيفر عكامليفر ب ئيةبالتالييفر ييفر كمكاقفيفر كأحداثيفر  يفر اللرديفر مفيفر  زكىػا يفر يردره ؛يفر ح ثيفر ما
 ترر اتيفر ت كديفر هدراكويفر ك يمويفر لممكقفيفر .

يفر كيفر يفر  أحديفر الملاىيـيفر التييفر انبثقتيفر يفر عفيفر نظريةيفر الت مـيفر االلتمػاعييفر للكليػافيفر يفر السببييفر ال زكيفر ي تبريفر مليـك
ركتػػريفر ،يفر كلقػػديفر ت ػػددتيفر الترلمػػاتيفر ال ربيػػةيفر لممرػػطمحيفر مثػػليفر مركػػزيفر الػػتحكـيفر ،يفر مرػػدريفر الػػتحكـيفر ،يفر كليػػةيفر 
ال ب يفر ،يفر مك هيفر ال ب يفر ،يفر ال زكيفر السببييفر ،يفر كيفر كليفر ىذهيفر الترلماتيفر اليفر تكشفيفر عػفيفر الم نػييفر المقرػكديفر 

يفر بسمككياتويفر ،يفر كيفر باألحداثيفر مػفيفر حكلػويفر ذكيفر البنيةيفر النلسّيةيفر الداخمّيةيفر ،يفر  تحكـيفر مفيفر الكلكهيفر النلسّيةيفر ،يفر  اللرديفر 
يفر مكاقػفيفر بػويفر دكفيفر تػدخليفر  ػذكريفر مػفيفر لانبػوأمايفر اللرديفر ذكيفر البنيةيفر النلسّيةيفر الخارلّيةيفر ،يفر تتحكـيفر األحػداثيفر كيفر ال

يفر (.2000:18)عبدليفر ،يفر 
لتلسػػ ريفر السػػمكؾيفر يفر لػػذلؾيفر نلػػديفر أفيفر البػػاحث فيفر قػػديفر اىتمػػكايفر بدراسػػةيفر ىػػذايفر المليػػكـيفر بكرػػلويفر متنّ ػػرابيفر ميمػػابيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 

اهنسػػانييفر  ػػييفر مختمػػفيفر المكاقػػفيفر الحياتّيػػةيفر اليامػػةيفر ،يفر كيفر إمكانيػػةيفر التنبػػؤيفر بػػويفر ،يفر كيفر  ت ػػحيفر ذلػػؾيفر مػػفيفر خػػالؿيفر 
البحكثيفر يفر كالدراساتيفر التييفر استخدمتيفر ىذايفر المليكـيفر عمىيفر نطاؽيفر كاسهيفر  ييفر ملاالتيفر مختملةيفر كيفر مفيفر ىػذهيفر 

كيفر الرػػػػحةيفر يفر الملػػػػاالتيفر الدراسػػػػاتيفر الشخرػػػػيةيفر كيفر ت ػػػػد ليفر السػػػػمكؾيفر كيفر التنشػػػػئةيفر االلتماعيػػػػةيفر كيفر التكا ػػػػ 
يفر (.2005:61)الزيفيفر ،يفر ييفر ،يفر كيفر الت مـيفر كيفر التحر ليفر الدراسييفر النلسيةيفر كيفر ال الجيفر النلس

يفر 
 Causal Attributionتعريف العزو السببي : 

ال ػػزكيفر لنػػةب:يفر عػػزايفر الرلػػليفر إلػػىيفر أبيػػويفر عػػزكاب،يفر نسػػبويفر كعػػزايفر  ػػالفيفر نسػػبويفر إلػػىيفر بنػػييفر  ػػالف:يفر أييفر انتسػػبيفر يفر يفر يفر يفر يفر 
يفر و،يفر إذايفر اسندتويفر إلىيفر أحد.يفر كانتمى،يفر كاالعتزاء،يفر االدعاءيفر يقاؿيفر عزيتيفر الشيءيفر كعززت

يفر (171:يفر 9919)ابفيفر منظكر،يفر 
:يفر أفيفر مركػزيفر ال ػب يفر ي تبػريفر ب ػدايفر مػفيفر أب ػاديفر الشخرػيةيفر ح ػػثيفر Lefcourt1976ت ريػفيفر ليلكػكرتيفر يفر يفر يفر يفر 

 ػػػؤثريفر  ػػػييفر ال د ػػػديفر مػػػفيفر أنػػػكاعيفر السػػػمكؾ،يفر كأفيفر اعتقػػػاديفر اللػػػرديفر بمنػػػويفر يسػػػتطيهيفر الػػػتحكـيفر  ػػػييفر أمػػػكرهيفر الخارػػػةيفر 
دكفيفر قيريفر كيتمتهيفر بحياتويفر كمفيفر ثػـيفر يمكنػويفر التكا ػ يفر كال امة،يفر يسمحيفر ذلؾيفر لويفر باالستمراريفر عمىيفر ق ديفر الحياةيفر 

يفر .يفر يفر (129:يفر 1985مهيفر الب ئةيفر التييفر ي يشيفر   يا)عبديفر الرحيـ،يفر 
كىػػذايفر الت ريػػفيفر  ركػػزيفر عمػػىيفر أفيفر مركػػزيفر ال ػػب يفر باعتبػػارهيفر ب ػػدابيفر ميمػػابيفر مػػفيفر أب ػػاديفر الشخرػػيةيفر  ػػؤثريفر عمػػىيفر 

يفر سمككياتيفر اللرديفر كقدرتويفر عمىيفر التحكـيفر  ييفر األحداثيفر  ل مويفر متكا قابيفر مهيفر ذاتويفر كملتم و.
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يفر ال زكيفر السببييفر عمىيفر ا تراضيفر ملػادهيفر أفيفر الطريقػةيفر التػييفر يسػمكيايفر اللػرديفر تتػمثريفر إلػىيفر يفر يفر يفر يفر يفر  كمايفر كيقكـيفر مليـك
حديفر ب  د،يفر بإدراكويفر لم القاتيفر ب فيفر السػمكؾيفر كتكاب ػو،يفر لػذلؾيفر تػراهيفر يسػمؾيفر  ػييفر  ػكءيفر إدراكػويفر ليػذهيفر ال القػاتيفر 

 ػويفر اليفر بػػديفر كأفيفر كبالتػالييفر  ػإفيفر إدراؾيفر اللػػرديفر لم القػةيفر القائمػةيفر بػػ فيفر األسػبابيفر كالنتػائجيفر أكيفر بػػ فيفر السػمكؾيفر كتكاب
يفر (يفر .120:يفر 1994ي كسيفر ب ضيفر األنماأيفر السمككيةيفر عنديفر األ راد.يفر )ي قكبيفر كمقابمة،يفر 

لذلؾيفر سمكؾيفر اللرديفر اليفر يحدديفر  ق يفر طبي ةيفر األىداؼيفر أكيفر أىم تيايفر أكيفر الملرداتيفر بليفر  تحدديفر عفيفر طريقػةيفر يفر يفر يفر يفر يفر 
يفر (.2008:231التي ؤيفر الذىنييفر أكيفر التكقهيفر بمفيفر ىذهيفر األحداثيفر سكؼيفر تحدثيفر )يفر الخث مييفر ،يفر 

يفر إدراؾيفر اللرديفر لم القةيفر ب فيفر سمككويفر كمايفر  رتب يفر بويفر مفيفر نتائج.يفر :يفر ترىيفر بمنويفر يفر (1986:63)سميماف،يفر أمايفر 
أفيفر ب ضيفر األ راديفر ي زكفيفر النلاحيفر أكيفر اللشليفر :يفر يفر (319:يفر 1993)مكسى،يفر كىييفر تتل يفر بذلؾيفر عمىيفر مايفر  راهيفر 

إلػػىيفر مكاقػػفيفر الحيػػاةيفر المختملػػةيفر إلػػىيفر ذكاتيػػـيفر كالػػب ضيفر ا خػػريفر إلػػىيفر قػػكىيفر خارليػػةيفر عػػفيفر نطػػاؽيفر ذكاتيػػـ.يفر كيفر 
كافيفر يستخدـيفر مرطمحيفر ال ب يفر الداخمييفر كالخارلييفر لمت زيزيفر بػدؿيفر يفر Rotterفيفر ركترتلدريفر اهشارةيفر إلىيفر أ

(يفر الػػذييفر  ػػرىيفر أنػػويفر إدراؾيفر 232:يفر يفر 2001مرػػطمحيفر مركػػزيفر ال ػػب يفر كىػػكيفر بػػذلؾيفر  تلػػ يفر مػػهيفر )الدسػػكقييفر ،يفر 
يفر اللرديفر لمركزيفر تكليويفر سمككويفر سكاءيفر كافيفر داخميابيفر أـيفر خارليابيفر كمايفر ترتب يفر بذلؾيفر مفيفر نتائجيفر .يفر 

إدراؾيفر اللػػرديفر لمكقػػهيفر القػػكىيفر التػػييفر تػػتحكـيفر بػػالت زيز،يفر سػػكاءيفر يفر :يفر بمنػػو(79:يفر 2002.)ي قػػكب،يفر .كي ر ػػويفر يفر يفر يفر 
كانػػػتيفر ىػػػذهيفر القػػػكىيفر تقػػػهيفر داخػػػليفر اللػػػرديفر كيكػػػكفيفر مسػػػئكالبيفر عنيػػػايفر كيػػػتحكـيفر   يػػػا،يفر أكيفر خارلػػػابيفر عنػػػويفر كاليفر يمكػػػفيفر 
التحكـيفر   يا،يفر كينظريفر إليويفر مفيفر منظكريفر ت ميمييفر كىكيفر مدىيفر تكقهيفر اللرديفر الحتماؿيفر أفيفر  ػؤدييفر ذلػؾيفر السػمكؾيفر 

يفر ؾيفر  إفيفر التنبؤيفر بالسمكؾيفر  تطمبيفر م ر ةيفر ىذهيفر المتن راتيفر .إلىيفر ت زيزيفر كطريقةيفر المكقفيفر النلسي،يفر لذل
بمنػػويفر :يفر تمػػؾيفر الدرلػػةيفر التػػييفر  ػػدرؾيفر   يػػايفر اللػػرديفر مرػػدريفر اهثابػػةيفر التػػييفر يفر  Rotterكيفر قػػديفر عر ػػويفر ركتػػريفر يفر يفر يفر يفر 

حرليفر عم يايفر  الدرلةيفر التييفر  درؾيفر عندىايفر اللرديفر أفيفر الت زيزيفر  تبهيفر سمككويفر أكيفر  تكقفيفر عمػىيفر ذلػؾيفر السػمكؾيفر 
ت زيػػزيفر لمدرلػػةيفر المقابمػػةيفر كيفر التػػييفر يحػػسيفر   يػػايفر اللػػرديفر أفيفر تكػػكفيفر ذاتيفر رػػلةيفر داخميػػةيفر ،يفر كيفر عنػػدمايفر  نسػػبيفر ال

القكييفر الخارليةيفر تتحكـيفر  ييفر ال زيزيفر ،يفر ح ثيفر يمكفيفر أفيفر تحدثيفر النتائجيفر بركرةيفر مستقمةيفر عفيفر سمككويفر تككفيفر 
يفر .يفر (2000:237ذاتيفر رلةيفر خارليةيفر )يفر الحارثييفر ،يفر 

تػائجيفر بمنػويفر ال مميػةيفر التػييفر يسػتخدميايفر األ ػراديفر ليلسػركايفر بيػايفر األحػداثيفر ،يفر كيفر ذلػؾيفر كنيفر  Kellyكيفر ي ر ةيفر ك مييفر 
يفر .رديفر يسمؿيفر لماذايفر حرليفر ىذايفر كيفر إلىيفر أييفر مردريفر ي زييفر لناشئةيفر عفيفر لزءيفر م  فيفر ثابتيفر نس بابيفر ،يفر  ال

يفر (2007:15)منركريفر ،يفر 
ىنػػاؾيفر دكرابيفر ميمػػابيفر لمم ػػارؼيفر كالم مكمػػاتيفر  ػػييفر عمميػػةيفر ال ػػزك،يفر ح ػػثيفر يسػػ ىيفر اللػػرديفر إلػػىيفر تلسػػ ريفر يفر كمػػايفر أف

 ػػييفر ىػػذايفر الملػػاؿيفر عمػػىيفر ك يػػـيفر األحػػداثيفر كالكقػػائهيفر كمحاكلػػةيفر التنبػػؤيفر بيػػايفر أحيانػػاب،يفر كلػػذلؾيفر  ركػػزيفر البػػاحثكفيفر 
كنيػػايفر تشػػمليفر ال ػػزكيفر الم ر ػػييفر لمسػػببيةيفر عمػػىيفر اعتبػػاريفر أفيفر الم ر ػػةيفر اليفر تػػؤثريفر  قػػ يفر عمػػىيفر عمميػػةيفر ال ػػزك،يفر كل

يفر (.487:يفر 2001)خميلةيفر كآخركف،يفر أي ابيفر السمكؾيفر كاأل  اؿ
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كمػػفيفر خػػالؿيفر مػػايفر سػػب يفر يمكػػفيفر أفيفر نمخػػصيفر أفيفر مركػػزيفر ال ػػب يفر ىػػكيفر متكػػكفيفر م ر ػػي،يفر كيقرػػديفر بػػويفر مػػدىيفر يفر 
ثيفر لويفر تحكميايفر قكىيفر داخميةيفر أكيفر خارليةيفر كعميػويفر  نقسػـيفر ىػذايفر المليػكـيفر اعتقاديفر اللرديفر أفيفر األحداثيفر التييفر تحد

يفر إلىيفر  ئت ف:يفر Rotterحسبيفر ركتر
 :يفر يفر Internal Locus of controlالضبط الداخلي  .1

يفر بمنويفر إدراؾيفر اللرديفر الت زيزيفر الذييفر يحرليفر عميويفر ي تمديفر عمىيفر سمككويفر أكيفر خرائرويفر الدائمةيفر نسبيابيفر 
 .(83:يفر 1990)الخط ب،يفر 

يفر اللرديفر أفيفر األحداثيفر تتكقفيفر عمىيفر سمككويفر كخرائرويفر الشخريةيفر الدائمة.يفر كي ر ويفر أبكيفر ناىيةيفر بمنويفر إدراؾيفر 
يفر (61:يفر 1989)أبكيفر ناىية،يفر 

كيقرػػديفر بػػويفر أي ػػاب:يفر إدراؾيفر اللػػرديفر لمتػػدعيـيفر عمػػىيفر أنػػويفر  تبػػهيفر ب ػػضيفر السػػمككياتيفر الرػػادرةيفر منػػويفر كأنػػويفر ي تمػػديفر 
يفر .(102:يفر 2001)دركيش،يفر يفر مككويفر أكيفر مكارلاتويفر الثابتةيفر نسبيابيفر عمىيفر س

بمنػويفر إدراؾيفر اللػرديفر يفر 1966ي ر ػويفر ركتػريفر :External locus of controlأما الضبط الخارجي  .2
أفيفر الت زيػػػزيفر الػػػذييفر يحرػػػليفر عميػػػويفر اليفر ي تمػػػديفر عمػػػىيفر سػػػمككويفر أكيفر خرائرػػػويفر الدائمػػػةيفر كلكنػػػويفر ي تمػػػديفر عمػػػىيفر 

 (.83:يفر 1990)الخط ب،يفر خارليةيفر كالحظيفر أكيفر اللرصيفر أكيفر القدرب ضيفر ال كامليفر ال
 اتويفر كسػمككويفر الشخرػي،يفر كي ر ويفر أبكيفر ناىيةيفر بمنو:يفر إدراؾيفر اللرديفر أفيفر األحداثيفر اليفر تتكقفيفر كميابيفر عمػىيفر ترػريفر 

نمايفر ىييفر نت لةيفر لمح يفر (.61،يفر 1989)أبكيفر ناىية:يفر ظيفر أكيفر القدريفر أكيفر ا خريفيفر األقكياءكاا
بػمفيفر "يفر مرػدريفر ال ػب يفر الػداخمييفر  ػرتب يفر لالعتقػاديفر أفيفر يفر يفر  Rohner et alكيفر ي ر ػويفر ركنػريفر كيفر أخػركفيفر 

يفر (يفر 2002:54اللرديفر لديويفر القدرةيفر عمىيفر التحكـيفر  ييفر األحداثيفر كيفر األ  اؿيفر  ييفر حياتويفر الشخريةيفر )حمدافيفر ،يفر 
كيقرديفر بويفر إدراؾيفر اللرديفر لمتدعيـيفر عمػىيفر أنػويفر  تػيحيفر ب ػضيفر السػمككياتيفر الرػادرةيفر منػويفر كلكنػويفر اليفر ي تمػديفر كميػابيفر 
عمىيفر سمككو،يفر بليفر ي تمديفر عمىيفر الحظيفر أكيفر الرد ةيفر أكيفر القدريفر أكيفر كمنويفر تحتيفر تحكـيفر آخريفيفر أقكياءيفر أكيفر كمنػويفر 

يفر (.201،يفر 2001)دركيش:يفر  ديفر الشد ديفر لمقكىيفر المحيطةيفر باللرداليفر يمكفيفر التنبؤيفر بويفر بسببيفر الت ق
بمفيفر "مردريفر ال ب يفر الخارلييفر يشػ ريفر الػىيفر أفيفر اللػرديفر لػيسيفر يفر Rohner et al ر ويفر ركنريفر كيفر أخركفيفر كيفر ي

 (يفر .2002:54لديويفر القدرةيفر عمىيفر التحكـيفر  ييفر األحداثيفر كيفر األ  اؿيفر  ييفر حياتويفر الشخريةيفر ")حمدافيفر ،يفر 
 ػييفر ىػذهيفر يفر ككمايفر ي ر ػويفر ي قػكبيفر بمنػويفر اعتقػاديفر اللػرديفر أفيفر مػايفر حػدثيفر لػويفر  ػييفر مكقػفيفر م ػ فيفر لػيسيفر مرتبطػابيفر بػويفر 

كيفر مرتب يفر بالحظيفر أكيفر القدريفر أكيفر بسببيفر تدخليفر آخريفيفر كيرلهيفر نلاحويفر أكيفر  شػمويفر  ػييفر حقيقػةيفر المكاقف،يفر بليفر ى
يفر .(يفر 84:يفر 2001)ي قكب،يفر ىيفر عكامليفر خارليةيفر اليفر تخ هيفر هدارتواألمريفر إل

كبناءيفر عمىيفر مايفر تـيفر يمكفيفر أفيفر نقسـيفر األ راديفر تب ابيفر لمليكـيفر مك هيفر ال ب يفر إلىيفر  ئت فيفر كتك يحيفر خرائصيفر 
يفر كليفر منيا:

ـيفر األ ػراديفر الػذ فيفر ي تقػدكفيفر أنيػـيفر مسػئكلكفيفر عمػايفر يحػدثيفر كىػيفر Internalizersفئة الضـبط الـداخلي  .1
ليػػـ،يفر كأفيفر األحػػداثيفر التػػييفر تحػػدثيفر ليػػـيفر ت تمػػديفر عمػػػىيفر سػػمككيـيفر كنت لػػةيفر لػػو،يفر كلمحرػػكؿيفر عمػػىيفر الت زيػػػز،يفر 
يقكمػػكفيفر بم  ػػليفر الليػػكديفر بنػػاءيفر عمػػىيفر اعتقػػاداتيـ.يفر كقػػديفر كشػػلتيفر ال د ػػديفر مػػفيفر الدراسػػاتيفر كيفر البحػػكثيفر عػػفيفر 



29 

 

ب يفر الػػػػػداخمييفر ،يفر كيفر التػػػػػييفر يمكػػػػػفيفر ب ػػػػػضيفر الخرػػػػػائصيفر كيفر االتلاىػػػػػاتيفر التػػػػػييفر تم ػػػػػزيفر األ ػػػػػراديفر ذكييفر ال ػػػػػ
يفر استخالريايفر  ييفر ملااليفر السمكؾيفر كيفر النشاأيفر اهنسانييفر كمفيفر ىذهيفر الدراساتيفر مايفر  مي:

 دراسػػػةيفر ديككرت ككلػػػؾDoucette &Wolk ح ػػػثيفر  ػػػرييفر أفيفر ذكىيفر كليػػػةيفر ال ػػػب يفر الػػػداخمييفر أكثػػػريفر يفر
حساسيةيفر لمث راتيفر الب ئةيفر ،يفر كيفر لػد يـيفر قػدرةيفر عاليػةيفر عمػىيفر اسػتخداـيفر الخبػرةيفر لتحسػ فيفر إدراكيػـيفر لػ داءيفر ،يفر كمػايفر 

 نيـيفر أسرعيفر ابتكارابيفر .يفر أ
كيفر أك حيفر الشرب نييفر أفيفر أرحابيفر ال ػب يفر الػداخمييفر  تم ػزكفيفر بػالتكا  يفر كيفر االتػزافيفر االنل ػالييفر ،يفر كيفر لػد يـيفر 

يفر (.2007:75)منركر،يفر كانيةيفر ،يفر ب كسيفر ذكىيفر ال ب يفر الخارلييفر مستكييفر منخلضيفر مفيفر ال د
 أمايفر دراسةيفر لملافGilligan  يفر  قديفر أك حتيفر بمفيفر ىناؾيفر دالئليفر أشارتيفر إلػىيفر أفيفر األ ػراديفر ذكىيفر الػتحكـيفر

الداخمييفر أكثريفر احتراسابيفر أكيفر أقليفر خك ابيفر  ييفر السمكؾيفر م ريفر الم مكفيفر ،يفر كيفر انطالقابيفر مفيفر ىذهيفر النت لػةيفر  قػديفر 
أت حيفر بمفيفر ذكييفر التحكـيفر الداخمييفر يحتالكفيفر إلػىيفر كقػتيفر أطػكؿيفر  ػييفر اتخػاذيفر القػراراتيفر كممػايفر زادتيفر رػ كبةيفر 

 .أكثريفر تسرعابيفر  ييفر اتخاذيفر قراراتيـيفر يفر القراراتيفر ،يفر ب نمايفر لكحظيفر أفيفر ذكييفر التحكـيفر الخارلييفر ىـ
يفر (.2004:61ريبي،)الح

 أّمايفر ستريكالندStrickland  قديفر استنتجيفر مفيفر دراستويفر أفيفر ذكييفر كليػةيفر ال ػب يفر الػداخمييفر أكثػريفر ذكػاءبيفر يفر 
كيفر أكثريفر نلاحابيفر كيفر أقليفر مسا رةيفر ،يفر كيفر  ؤيدكفيفر السمككياتيفر التييفر تؤكديفر عمييفر المسؤكليةيفر الشخريةيفر ،يفر كيفر ىػـيفر 

يفر .(41:يفر  2008)الخث مييفر ،يفر  ييفر ت ريضيفر أنلسيـيفر لمخطريفر كيفر األذىيفر أكثريفر اعتداال
يفر )يفر ال ب يفر الداخمييفر (ص ىذه الفئة : وخصائ

 كثرةيفر حذرىـيفر كانتباىيـيفر لمنكاحييفر المختملةيفر التييفر تزكدىـيفر بم مكماتيفر مل دةيفر لسمككيـيفر المستقبمي. .1
 .(يفر 84:يفر 1994ية،يفر د)ىتحس فيفر حاؿيفر ب ئتيـأخذىـيفر خطكاتيفر تتم زيفر باللاعميةيفر كالتمك فيفر ل .2
 بلشميـيفر أي اب.ي  كفيفر قيمةيفر كب رةيفر لت زيزاتيفر مياراتيـيفر كيككنكفيفر أكثريفر اىتمامابيفر بقدراتيـيفر كيفر  .3
 .(80:يفر 2002)ي قكب،يفر لمحاكالتيفر المنريةيفر لمتمث ريفر عم يـيقاكمكفيفر ا .4
 ي تقدكفيفر بمفيفر لد يـيفر القدراتيفر ال قميةيفر التييفر تؤىميـيفر بالتحكـيفر باألحداثيفر النالحةيفر أكيفر اللاشمةيفر .يفر  .5
 لد يـيفر االعتقاديفر بمفيفر كليفر مايفر  لرييفر ليـيفر مفيفر أحداثيفر  رتب يفر ارتباطابيفر كميابيفر بالليديفر الذييفر  بذلكنويفر .يفر  .6
 ػػييفر األحػػداثيفر يفر لمكعػػةيفر مػػفيفر السػػماتيفر الشخرػػيةيفر المم ػػزةيفر التػػييفر تمكػػنيـيفر مػػفيفر الػػتحكـيكػػكفيفر لػػد يـيفر م .7

 (.5: 1982)كلا ييفر ،ميمايفر كانتيفر طبي تيايفر 
كىػػـيفر األ ػػراديفر الػػذ فيفر ي تقػػدكفيفر أنيػػـيفر مسػػئكلكفيفر عمػػايفر يحػػدثيفر يفر Externalizeفئــة الضــبط الخــارجي  .2

تظػركفيفر أفيفر ليـ،يفر كأفيفر األحداثيفر التييفر تحدثيفر ليـيفر ناتلػةيفر عػفيفر الحػظيفر ،يفر القػدر،يفر أكيفر القػكىيفر الخارليػةيفر ،يفر كين
تؤدييفر السيطرةيفر الخارليةيفر عمػ يـيفر لمحرػكؿيفر عمػىيفر الت زيػزيفر ،يفر كقػديفر كشػلتيفر الدراسػاتيفر التػييفر ألريػتيفر عمػىيفر 

 األ راديفر ذكييفر كلويفر ال ب يفر الخارلييفر عفيفر الخرائصيفر التييفر  تسمكفيفر بيايفر .
ح ػػػػثيفر  ريػػػػايفر أفيفر األ ػػػػراديفر ذكييفر كليػػػػةيفر ال ػػػػب يفر يفر Hountras&Sharfدراسػػػػةيفر ىنتػػػػراسيفر كيفر شػػػػارؼيفر يفر يفر يفر يفر يفر 

النلسيفر ،يفر متػػرددكفيفر كيفر حػػذركفيفر  ػػييفر تلك ػػرىـيفر ،يفر كاليفر يممكػػكفيفر القػػدرةيفر الخػػارلييفر أكثػػريفر مسػػا رةيفر كيفر أقػػليفر ثقػػةيفر بػػ



31 

 

عمىيفر تكليويفر الذاتيفر أكيفر  ب يفر النلسيفر ،يفر كيفر أكثريفر قمقابيفر كيفر تسمطابيفر كيفر سيطرةبيفر ،يفر كيفر أكثريفر حيطػةيفر كأنانيػةيفر ،يفر كاليفر 
يفر (يفر .2011:19يكترثكفيفر كث رابيفر بحالاتيفر كيفر اىتماماتيفر ا خريفيفر )ال لاري،

خػػارلييفر ت كزىػػايفر القػػدرةيفر عمػػىيفر مكاليػػةيفر كيػػرييفر عمػػىيفر بػػدارييفر كدمحميفر الشػػناكييفر أفيفر شخرػػيةيفر ذكييفر ال ػػب يفر ال
ا خريفيفر ،يفر كيفر الت ب ريفر عفيفر مشاعرىايفر برراحةيفر ،يفر كىذايفر ي مليفر عمىيفر زيادةيفر النزعاتيفر ال رابيةيفر كيفر القم يفر ،يفر 

يفر (2004:60كيفر  ؤدييفر بيايفر إلىيفر الش كريفر بالنقصيفر ،يفر كيفر خ بةيفر األمليفر كيفر عدـيفر الش كريفر باألمف)الحريبييفر ،
ءيفر التكا  يفر ،يفر كيفر الشػ كريفر ب ػدـيفر األمػفيفر ،يفر كيفر أشارتيفر  ائقةيفر بدريفر إلىيفر ارتلاعيفر مستكييفر القم يفر كيفر ال دكانيةيفر كسكيفر 

كيفر عػػػػدـيفر الثقػػػػةيفر بػػػػالنلسيفر ،يفر كيفر التشػػػػكؾيفر  ػػػػييفر ا خػػػػريفيفر ،يفر كيفر الحالػػػػةيفر إلػػػػىيفر االستحسػػػػافيفر االلتمػػػػاعييفر ،يفر كيفر 
يفر (.يفر 2006:19المسا رةيفر كيفر ال رابيةيفر كيفر   فيفر األنايفر )بدر،

 )ال ب يفر الخارلي(وخصائص ىذه الفئة: 
 (.89:يفر 1994يمتمككفيفر سمبّيةيفر عامةيفر كقمةيفر  ييفر المشاركةيفر كاهنتاج.يفر )ىدية،يفر  .1
  رل كفيفر الحكادثيفر اال لابيةيفر أكيفر السمبيةيفر إلىيفر مايفر كراءيفر ال ب يفر الشخري. .2
 (.80:يفر 2002يلتقركفيفر إلىيفر اهحساسيفر بالمسئكليةيفر الشخرية.يفر )ي قكب،يفر  .3
 ي تقدكفيفر أنويفر اليفر يمكفيفر التنبؤيفر باألحداثيفر ألفيفر كليفر األمكريفر مرىكنةيفر بالحظيفر أكيفر الرد ةيفر .يفر  .4
 يممككفيفر السيطرةيفر عمىيفر األحداث.يفر لد يـيفر االعتقاديفر أفيفر ا خريفيفر مثليفر ا باءيفر كيفر األسرةيفر كيفر م رىـيفر  .5
يفر (.2005:70ي تقدكفيفر بمنويفر اليفر لدكىيفر مفيفر محاكلةيفر تن  ريفر األحداثيفر ألنيايفر مقدرةيفر مسبقابيفر .)الزيف، .6
نلديفر أفيفر األ راديفر الذ فيفر  نتمكفيفر إلىيفر ال ب يفر الداخمييفر  ترػلكفيفر باه لابيػةيفر عكػسيفر يفر مفيفر خالؿيفر مايفر سب يفر كيفر 

يػػػاتيـيفر محككمػػػةيفر باألحػػػداثيفر األ ػػػراديفر الػػػذ فيفر  نتمػػػكفيفر إلػػػىيفر  ئػػػةيفر ال ػػػب يفر الخػػػارلي،يفر كىػػػؤالءيفر  ػػػركفيفر أفيفر ح
يفر .اليفر م نىيفر لويفر كاليفر  ؤثريفر  ييفر حياتيـيفر الخارلةيفر عفيفر تحكميـ،يفر كي تقدكفيفر أفيفر سمككيـ

(Elezabeth, 1997:65.) يفر
كيتليػػكفيفر بػػذلؾيفر نحػػكيفر تمن ػػبيفر ا خػػريفيفر كالحػػظيفر  ػػييفر كقػػكعيفر األحػػداث،يفر كمػػفيفر ىنػػايفر تتلمػػىيفر أىميػػةيفر ال ػػب يفر يفر 

دراكيػـيفر ل حػداثيفر كالمكاقػ فيفر كنت لػةيفر لسػمككيـيفر كترػر اتيـيفر الداخمييفر ألنػويفر إذايفر عممنػايفر أفيفر كعػييفر األ ػراديفر كاا
يفر (.229:يفر 1997 د  يـيفر كيكلييـيفر لتشك ليفر ىذايفر األحداثيفر كالمكاقفيفر كتككينيايفر كالتحكـيفر   يا.يفر )زيداف،يفر 

كيتل يفر ىذايفر مهيفر النظريةيفر ال امةيفر أفيفر كسػبيفر الم ر ػةيفر حػكؿيفر الب ئػةيفر كالبنػاءاتيفر السػمبيةيفر ي ػديفر بمثابػةيفر ت زيػز،يفر 
يفر (.98:يفر 2005يفر عمىيفر سب ليفر المثاؿيفر بناءيفر التكق اتيفر ي تبريفر ت زيزاب)اللرحاتي،

 
 كيفّية تّوين العزو السببي؟

كىييفر كيلّيةيفر تككيفيفر انطباعيفر كرؤيةيفر متكاممةيفر لممكقفيفر كبكاسطةيفر ىذهيفر الرؤيةيفر يستطيهيفر الت امػليفر مػهيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
يفر المكقفيفر بشكليفر مريحيفر كلذلؾيفر يمكفيفر القكؿيفر أفيفر ال زكيفر  تـيفر  ييفر ثالثيفر مراحليفر ىي:

 كؾيفر كالت رؼيفر عميو.اهدراؾيفر أكيفر المالحظةيفر ح ثيفر  تـيفر خالؿيفر ىذهيفر المرحمةيفر إدراؾيفر كمالحظةيفر السم .1
يفر اللرديفر باالعتقاديفر بمفيفر السمكؾيفر مقركديفر التنل ذ. .2  الحكـيفر ح ثيفر يقـك
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يفر اللرديفر بتحد ديفر مايفر إذايفر كافيفر الشخصيفر ا خريفر يمكنويفر التمث ريفر  ييفر سمككو.يفر  .3  الكرفيفر كىنايفر يقـك
(Marilon, 2002: 213). 

ب ػديفر أفيفر قػاـيفر بتحم ػليفر مظػاىريفر مك ػهيفر ال ػب يفر الػداخمييفر كالخػارلييفر إلػىيفر يفر Weinerكأشاريفر كينريفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
يفر (.63:يفر 1986أرب ةيفر عكامليفر يمكفيفر أفيفر تؤثريفر  ييفر نتائجيفر المكقفيفر كىي:يفر )سميماف،يفر ىناؾيفر يفر أف

 قدرةيفر اللرد. .1
 المليكديفر الذييفر  بذلويفر الشخص. .2
 ر كبةيفر المكقف. .3
 الحظيفر أكيفر الرد ة.يفر يفر يفر  .4

كلذلؾيفر  نظريفر إلىيفر مليكـيفر مك هيفر بكرلويفر متنّ رابيفر أساسػّيابيفر مػفيفر متن ػراتيفر الشخرػيةيفر  ت مػ يفر ب ق ػدةيفر اللػرديفر 
تحكمابيفر  ييفر النتائجيفر الميمةيفر  ػييفر حياتػو،يفر سػكاءيفر كانػتيفر ال كامػليفر الذاتيػةيفر مػفيفر يفر عفيفر ال كامليفر األقكىيفر كاألكثر
يفر (.6:يفر 1992)أحمد،يفر يفر  كامليفر الخارليةيفر مفيفر رد ةيفر كحظيفر كقدرميارةيفر أكيفر قدرةيفر ككلاءةيفر أـيفر ال

كتتلػػ يفر دراسػػاتيفر كث ػػرةيفر عمػػىيفر أفيفر األ ػػراديفر ذكييفر ال ػػب يفر الػػداخمييفر  تلكقػػكفيفر كيمتػػازكفيفر عػػفيفر ذكييفر ال ػػب يفر 
كالكركؿيفر كالتمث ريفر عم يـيفر كالمكدةيفر كالرداقةيفر  ييفر عالقتيـيفر مهيفر الخارلييفر  ييفر مناحييفر كث رةيفر منيايفر البحثيفر 

ا خػريف،يفر كارتلػاعيفر مسػتكىيفر محػكريفر ال مػليفر كاألداءيفر المينػي،يفر كارتلػاعيفر مسػتكىيفر تحرػ ميـيفر الدراسػي،يفر كىػـيفر 
ابيفر كأقػػليفر إرػػابةيفر بػػاألمراضيفر أكثػػريفر احترامػػابيفر لمػػذاتيفر كأكثػػريفر قناعػػةيفر كر ػػايفر عػػفيفر الحيػػاةيفر كأكثػػريفر ثباتػػابيفر انل اليػػ

يفر (.59:يفر 1989)أبكيفر ناىية،يفر النلسية
يفر 

أفيفر لكػليفر  ػرديفر ملمكعػػةيفر مػفيفر الػدكا هيفر أكيفر الحالػػاتيفر المتمػا زةيفر ح ػثيفر إفيفر كػػليفر يفر Rotter كيػرىيفر ركتػريفر يفر يفر يفر يفر 
يفر حالةيفر ليايفر ثالثةيفر مككناتيفر أساسية:

ملمكعػػػةيفر السػػػمكؾيفر المكليػػػةيفر نحػػػكيفر نلػػػسيفر اليػػػدؼيفر كمثػػػليفر ملمكعػػػةيفر السػػػمكؾيفر التػػػييفر يسػػػتخدميايفر اللػػػرديفر  .1
 ليحرليفر عمىيفر رعايةيفر ا خريفيفر لو،يفر كيطم يفر عمىيفر ىذايفر النكعيفر إمكانياتيفر الحالة.

التكق اتيفر بمفيفر أنكاعابيفر م  نةيفر مفيفر السمكؾيفر سكؼيفر تؤدييفر إلىيفر إشباعيفر أكيفر أىداؼيفر ليايفر قيمتيايفر لػدىيفر اللػرديفر  .2
 ،يفر  قديفر يحدثيفر أفيفر يككفيفر اللرديفر قديفر ت مـيفر طرقابيفر كث رةيفر لمحركؿيفر عمىيفر رعايةيفر ا خريفيفر لويفر كطلل.

القيمػةيفر )قيمػةيفر الحالػة(يفر المرتبطػػةيفر باألىػداؼيفر نلسػيايفر أييفر الدرلػػةيفر التػييفر يل ػليفر بيػػايفر  ػرديفر مػايفر ملمكعػػةيفر  .3
 اعاتيفر عمىيفر ملمكعةيفر أخرى.مفيفر اهشب

كيلسػريفر ركتػػريفر أفيفر مرػػطمحييفر ال ػب يفر الػػداخمييفر كالخػػارلييفر يشػ رافيفر إلػػىيفر الطريقػػةيفر التػييفر  ػػدرؾيفر بيػػايفر يفر يفر يفر يفر يفر 
اللػػرديفر مرػػدريفر التػػدعيماتيفر كىػػذ فيفر المرػػطمح فيفر يمػػثالفيفر طر ػػييفر مترػػليفر يمثػػليفر مختمػػفيفر األ ػػراديفر نقػػاأيفر 

 ػػب يفر كمػػفيفر م  نػةيفر عميػػو،يفر  مػػفيفر يقتػػربيفر مػػفيفر القطػػبيفر األكؿيفر  يػػكيفر مػػفيفر اللئػػةيفر ذاتيفر التكلػػويفر الػػداخمييفر  ػػييفر ال
يفر (.يفر 38:يفر 1998)البنا،يفر يفر لئةيفر ذاتيفر التكلويفر الخارلييفر  ييفر ال ب يقتربيفر مفيفر القطبيفر الثانييفر  يكيفر مفيفر ال

يفر 
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 و الشكل التالي يوضح توزيع اَلفراد بالنسبة لفئتي مركز الضبط على خط متصل :
يفر 
يفر 
يفر 
يفر 

يفر 
يفر (1الشكليفر رقـيفر )

رديفر  لػػبيفر أفيفر كمػػفيفر خػػالؿيفر الشػػكليفر السػػاب يفر  ت ػػحيفر أنػػويفر مػػفيفر الخطػػميفر أفيفر نقػػهيفر  ػػييفر االعتقػػاديفر بػػمفيفر كػػليفر  ػػيفر يفر يفر يفر 
نمايفر الركابيفر أفيفر لكليفر  رديفر خ يفر يفر مترليفر يمتديفر بػ فيفر النيػا ت فيفر :يفر  يككفيفر إمايفر داخليفر ال ب يفر أكيفر خارلويفر ،يفر كاا

يفر (.1999:38نيايةيفر  ئةيفر ال ب يفر الداخمييفر كيفر نيايةيفر  ئةيفر ال ب يفر الخارلييفر )عثماف،
 

 العوامل المؤثرة على وجيتي الضبط الداخلي و الخارجي :
يفر 
النػػكاةيفر كيفر المرػػدريفر الرئيسػػييفر لملػػرديفر ،يفر  منيػػايفر يشػػبهيفر يفر ت ػػديفر األسػػرةيفر ىػػييفر أســاليب المعاملــة الوالديــة : .1

رمباتػػويفر كيفر حالاتػػويفر ،يفر ك  يػػايفر يكتسػػبيفر خبراتػػويفر كيفر عاداتػػويفر كيفر أىػػـيفر القػػيـيفر كيفر الم تقػػداتيفر ،يفر كيفر بالتػػالييفر  تكػػكفيفر 
لدىيفر اللرديفر مردريفر ال ب يفر ،يفر  األ راديفر الػذ فيفر  ترػلكفيفر بػالتحكـيفر الػداخمييفر  ػييفر إدراكيػـيفر لمرػدريفر قػراراتيـيفر 

يمقراطيػػةيفر كيفر النظػػاـيفر كيفر الم ػػا  ريفر المسػػتقرةيفر ،يفر  ػػييفر حػػ فيفر أفيفر يككنػػكفيفر مالبػػابيفر مػػفيفر أسػػريفر تتسػػـيفر بالحػػبيفر كيفر الد
األ ػراديفر الػػذ فيفر  ترػػلكفيفر بػػالتحكـيفر الخػارلييفر يرػػلكفيفر آبػػائيـيفر بػػمنيـيفر  بػالنكفيفر  ػػييفر عقػػابيـيفر سػػكاءيفر بػػدنّيابيفر أكيفر 

 (.1992:6انل الّيابيفر كيفر يحرمكنيـيفر مفيفر حقكؽيفر كث رةيفر  ناليايفر م رىـيفر )كامل،
لييفر ،يفر كيفر التس بيفر  ػييفر الم اممػةيفر الكالديػةيفر أكيفر كمايفر كيفر نلديفر أفيفر األسريفر التييفر يشيهيفر   يايفر الحرمافيفر ال اطيفر يفر يفر يفر يفر 

الحمايػػػةيفر الزائػػػدةيفر أكيفر التنشػػػئةيفر المتسػػػمطةيفر أكيفر ميػػػابيفر أحػػػديفر األبػػػكيفيفر ،يفر األمػػػريفر الػػػذييفر  ػػػؤدييفر إلػػػىيفر االعتقػػػاديفر 
بالحرمػػافيفر مػػفيفر الحرػػكؿيفر عمػػىيفر الكث ػػريفر مػػفيفر الحقػػكؽيفر مقارنػػةيفر بػػا خريفيفر ممػػايفر  نتمػػييفر لػػدىيفر أكلئػػؾيفر األ ػػراديفر 

يفر (.2004:33أسال بيفر عزكيفر تكيليةيفر )الدمحمي،
 م بيفر المستكىيفر الثقا ييفر دكرابيفر ىامابيفر كيؤدييفر إلىيفر  ركؽيفر ب فيفر ذكييفر كليةيفر ال ب يفر يفر ثقافي :المستوي ال .2

الػػػداخمييفر كيفر الخػػػارلييفر ،يفر كيفر ترلػػػهيفر ىػػػذهيفر اللػػػركؽيفر إلػػػىيفر االخػػػتالؼيفر  ػػػييفر المسػػػتكىيفر الثقػػػا ييفر كيفر األكػػػاديمييفر 
ل  راديفر ،يفر كيفر  رىيفر أنويفر كممايفر انخلضيفر مستكىيفر مؤىالتيفر اللرديفر ال مميةيفر م ويفر درلتويفر  ييفر ال ب يفر الداخمييفر ،يفر 

 أفيفر لثقا ةيفر الملتمهيفر كيفر الب ئةيفر التييفر ي يشيفر   يايفر اللرديفر أثرابيفر  ييفر تحد ديفر كليةيفر ال ب يفر لديويفر يفر كيفر ىكيفر مايفر  ؤكد
 (2011:23)ال لاري،

لذلؾيفر ت ديفر ثقا ةيفر كقيـيفر الملتم اتيفر أحديفر ال كامليفر التييفر ليايفر دكريفر  ييفر تحد ديفر مركزيفر ال ب يفر لدىيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
ييفر الشخريةيفر تد هيفر "يفر أفيفر "يفر الملتم اتيفر التييفر تركزيفر عمىيفر قيـيفر م  نةيفر كاألرالةيفر  Zoeاأل راديفر   ؤكديفر "زك

إىٜ ٍضٝذ ٍِ اىؼجؾ 

 اىذاخيٜ

إىٜ ٍضٝذ ٍِ اىؼجؾ 

 اىخبسجٜ

 خبسجٜ اىؼجؾ داخيٜ اىؼجؾ
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أ رادىايفر إلىيفر أفيفر يككنكايفر ذكييفر مردريفر داخمييفر ال ب يفر .يفر كمايفر أفيفر كليةيفر ال ب يفر الداخمييفر  زداديفر كيفر  تدعـيفر 
يفر .يفر يفر لدىيفر األ راديفر الذ فيفر  نشئكفيفر  ييفر ملتم اتيفر ت كدىـيفر عمىيفر االستقالؿيفر كيفر تشلهيفر   يـيفر القدراتيفر اللرديةيفر 

يفر (.1997:10كيفر أخركف،يفر )سميمافيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
 م ػػػبيفر المسػػػتكيافيفر االلتمػػػاعييفر كيفر االقترػػػادييفر لملػػػرديفر دكرابيفر يفر المســـتوي االجتمـــاعي و االقتصـــادي: .3

ميمػػابيفر  ػػييفر تحد ػػديفر كليػػةيفر ال ػػب يفر لديػػويفر ،يفر ح ػػثيفر إفيفر المكانػػةيفر االلتماعيػػةيفر كيفر االقترػػاديةيفر ليػػايفر دكريفر  ػػييفر 
أسػرةيفر  ق ػرةيفر يم مػكفيفر امكانيةيفر التحكـيفر  ييفر أحداثيفر الحياةيفر كيفر السيطرةيفر عم يايفر ،يفر  األ راديفر الذ فيفر ي يشكفيفر  ػييفر 

إلىيفر التحكـيفر الخارلييفر بدرلةيفر أكبريفر مفيفر األطلاؿيفر الذ فيفر ي يشكفيفر  ييفر أسريفر متكسطةيفر أكيفر منيػةيفر ،يفر كيفر  نػتجيفر 
ذلؾيفر مفيفر اعتقادىـيفر بمفيفر القدريفر كيفر الحظيفر كيفر اللياتيفر المسؤكلةيفر  ييفر الدكلةيفر كيفر األمنياءيفر عكامليفر ذاتيفر تػمث ريفر 

عيػػةيفر كيفر االقترػػاديةيفر (يفر ،يفر  ػػييفر حػػ فيفر أفيفر أبنػػاءيفر الطبقػػةيفر االلتما2000:42قػػكييفر  ػػييفر الملتمػػهيفر )المبػػارؾ،
المرتل ةيفر يم مكفيفر إلىيفر كليةيفر ال ب يفر الػداخمييفر لتػك ريفر عكامػليفر االحسػاسيفر بالكلػاءةيفر كيفر القػدرةيفر عمػىيفر تن  ػريفر 

 .(2004:33ملرييفر األحداثيفر لمايفر  نشئكفيفر عميويفر مفيفر استقالؿيفر كيفر تشليهيفر اللركؽيفر اللرديةيفر )الدمحمي،
ل ػػب يفر ،يفر  قػػديفر كيفر ي تبػػريفر ال مػػريفر مػػفيفر أىػػـيفر ال كامػػليفر التػػييفر تسػػاىـيفر  ػػييفر تحد ػػديفر كليػػةيفر ايفر العمــر الزمنــي : .4

ألم تيفر الدراساتيفر عمىيفر أفيفر كليةيفر ال ب يفر الداخمييفر تزداديفر مهيفر زيادةيفر ال مريفر ، قديفر تب فيفر أفيفر ال مريفر  رتب يفر 
 (يفر .2007:66ب القةيفر مكلبةيفر مهيفر ال ب يفر الداخمييفر لملرديفر )منركر،

لػػػذلؾيفر  ػػػإفيفر مركػػػزيفر ال ػػػب يفر  تػػػمثريفر كيفر  تن ػػػريفر بػػػاختالؼيفر مراحػػػليفر ال مػػػريفر  ال ػػػب يفر الػػػداخمييفر  بػػػدكيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
مراىقػػػةيفر ثػػػـيفر مرحمػػػةيفر ةيفر ،يفر ثػػػـيفر  ػػػزداديفر مػػػهيفر التقػػػدـيفر  ػػػييفر ال مػػػريفر ،يفر  ػػػييفر مرحمػػػةيفر المنخل ػػػابيفر  ػػػييفر مرحمػػػةيفر الطلكلػػػ

 .(1987:189)أبكيفر ناىية،الشبابيفر كيفر الرشديفر 
كيرىيفر الباحثيفر أفيفر ملمكعةيفر السمكؾيفر المكليةيفر التييفر يستخدميايفر اللرديفر عمىيفر الحركؿيفر عمىيفر رعايةيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 

عػػفيفر طريػػ يفر يفر ا خػػريفيفر لػػو،يفر كالتكق ػػاتيفر كقيمػػةيفر الحالػػةيفر التػػييفر قػػديفر  درسػػيايفر لمحاكلػػةيفر إشػػباعيفر ىػػذهيفر الحالػػة
ا خػػريفيفر ىػػذايفر مػػايفر يسػػمىيفر المسػػاندةيفر االلتماعّيػػةيفر كيتلػػ يفر تمامػػابيفر مػػهيفر الدراسػػةيفر الحاليػػةيفر كذلػػؾيفر لم ر ػػةيفر ىػػليفر 

يفر المساندةيفر االلتماعّيةيفر ليايفر تمث ريفر عمىيفر ال زكيفر السببييفر الداخمييفر أكيفر الخارلي.
 النظريات التي تحدثت عن العزو السببي:

امالبيفر لدراسػػػػةيفر كتلسػػػػ ريفر السػػػػػمكؾيفر تتمثػػػػليفر نظريػػػػةيفر ال ػػػػزكيفر عمػػػػىيفر المسػػػػتكىيفر النظػػػػػرييفر نمكذلػػػػابيفر متكػػػػيفر يفر يفر يفر يفر يفر 
االلتماعييفر )سػكييفر أكيفر منحػرؼ(يفر كالخطػكأيفر ال ري ػةيفر لنظريػةيفر ال ػزكيفر تػدخليفر عمػىيفر أفيفر النػاسيفر يحػاكلكفيفر 
تكػكيفيفر أحكػاـيفر كتلسػ راتيفر حػكؿيفر نشػاطاتيـيفر كترػر اتيـيفر ال كميػةيفر كىػذهيفر التلسػ راتيفر تم ػبيفر دكرابيفر ميمػابيفر  ػػييفر 

النلسييفر مفيفر شمنويفر التخمصيفر مفيفر تحد ديفر السمكؾيفر كتكل يويفر كالتنبؤيفر بويفر كاستخداـيفر منيجيفر ال زكيفر  ييفر ال الجيفر 
يفر ب ضيفر اال طراباتيفر النلسيةيفر .يفر 

كقػػػػديفر نشػػػػمتيفر ىػػػػذهيفر النظريػػػػةيفر مػػػػفيفر التػػػػراثيفر النظػػػػرييفر  ػػػػييفر السػػػػمكؾيفر المركػػػػبيفر ل  ػػػػراديفر  ػػػػييفر المكاقػػػػفيفر يفر يفر يفر يفر يفر 
االلتماعيةيفر الم قدة،يفر كُتحدلثيفر ىذهيفر النظرّيةيفر نكعابيفر  ييفر التكامليفر بػ فيفر اتلاىػاتيفر تاريخّيػةيفر كاسػ ةيفر  ػييفر عمػـيفر 
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ة،يفر كتؤكديفر النظريةيفر عمىيفر أفيفر أنماأيفر السػمكؾيفر تكتسػبيفر بػالت مـيفر مػفيفر النلسيفر كىي:يفر السمكؾ،يفر الم ر ةيفر الدا  ييفرّ 
خالؿيفر المكاقفيفر االلتماعّية،يفر  يييفر نظرّيةيفر حاكلتيفر إ لاديفر التكامػليفر بػ فيفر المث ػريفر كاالسػتلابةيفر أكيفر نظريػاتيفر 

يفر التدعيـيفر مفيفر ناحيةيفر كالنظرياتيفر الم ر يةيفر أكيفر نظرياتيفر الملاؿيفر مفيفر ناحيةيفر أخرى.يفر 
يفر (.58:يفر 1989)أبكيفر ناىية،يفر 

ال ػػزكيفر عمكمػػابيفر إلػػىيفر ال مميػػةيفر التػػييفر ي ػػزكيفر   يػػايفر شػػخصيفر أسػػبابابيفر م  نػػةيفر لسػػمكؾيفر يفر كمػػايفر تشػػ ريفر نظريػػاتيفر يفر يفر يفر يفر 
م  فيفر سكاءيفر أكافيفر ىذايفر السمكؾيفر رادريفر عػفيفر الشػخصيفر ذاتػويفر أـيفر عػفيفر أشػخاصيفر آخػريفيفر ،يفر   نػدمايفر  نيمػؾيفر 

لؾيفر ت ػػزىيفر شػػخصيفر  ػػييفر أداءيفر سػػمكؾيفر م ػػ فيفر  قػػديفر تكػػكفيفر األسػػبابيفر الحقيقػػةيفر ليػػذايفر السػػمكؾيفر م ػػريفر م رك ػػةيفر لػػذ
يفر .(2010:21)ال ت بي،إلىيفر أسبابيفر عد دةيفر محتممةيفر 

كأفيفر اليػدؼيفر األساسػييفر لمنظريػةيفر ىػػك:يفر الكشػفيفر عػفيفر الكيلّيػػةيفر التػييفر  ػدرؾيفر بيػػايفر اللػرديفر سػمككويفر كسػػمكؾيفر يفر يفر يفر يفر يفر 
يفر (21يفر :2012يفر ،م ره،يفر كمفيفر أىـيفر المنظريفيفر  ييفر ال زكيفر كأسال بويفر ىـيفر :يفر )عائشة

 ىا درFritz heider 
  كينريفرWeiner 
  كك مييفرHarold Kelly يفر
 

 Heiderأواًل :نظرية ىايدر
ئػػػليفر الميتمػػػ فيفر بدراسػػػةيفر دكا ػػػهيفر األ ػػػراديفر التػػػييفر تقػػػفيفر كراءيفر تلسػػػ راتيـيفر السػػػببيةيفر ي ػػػديفر ىا ػػػدريفر مػػػفيفر أكايفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 

كالمؤسػػػػسيفر لنظريػػػػةيفر ال ػػػػزكيفر  قػػػػديفر قػػػػدـيفر التحم ػػػػليفر اللمسػػػػلييفر لمشػػػػكالتيفر ال ػػػػزكيفر  ػػػػييفر مقاالتػػػػويفر  ػػػػييفر السػػػػمكؾيفر 
االلتمػػػاعييفر  ػػػييفر كتابػػػويفر "سػػػيككلكليةيفر ال القػػػاتيفر بػػػ فيفر األشػػػخاص"يفر كىػػػذهيفر النظريػػػةيفر مسػػػتمديفر مػػػفيفر نظريػػػةيفر 

كقػػديفر أطمػ يفر عمػػىيفر نظريػػةيفر ال ػزكيفر التػػييفر قػػدميايفر يفر يفر Heider 1958يفر الملػاؿيفر التػػييفر أسسػيايفر لػػيلفيفر كم ػػاكنكه
ىا رديفر عمـيفر النلسيفر الشائهيفر كمرػدريفر لم ر ػةيفر سػمكؾيفر ال القػاتيفر بػ فيفر األشػخاصيفر كيفر أشػاريفر ىا ػدريفر إلػىيفر أفيفر 

ال كميػةيفر كت ػامالتيـيفر يفر دراسةيفر الدا  يةيفر تتطمبيفر اهحاطػةيفر بالنظريػاتيفر التػييفر يسػتخدميايفر األ ػراديفر  ػييفر حيػاتيـ
يفر (.22:يفر 2010)ال ت بي،يفر مهيفر ا خريف

خالؿيفر دراساتويفر تكرليفر إلىيفر البحثيفر  ييفر األسبابيفر الداخميػةيفر كالخارليػةيفر  ػييفر تلسػ ريفر السػمكؾ،يفر أييفر أفيفر مفيفر 
يفر اللرديفر تتحكـيفر  يويفر ملمكعةيفر قكىيفر ب ئيةيفر كالقكىيفر الشخريةيفر حسبيفر الم ادلةيفر التالية:

يفر 
يفر 
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يفر (225:يفر 2001حدكثيفر السمكؾ=يفر الب ئة+يفر قكىيفر الشخرية.يفر ) خمف،يفر 
يفر 
يفر 
يفر 
يفر 
يفر 
يفر 
يفر 
يفر 
يفر 
يفر 
يفر 
يفر 
يفر 
يفر 

يفر (2الشكليفر رقـيفر )
ريفر أفيفر قكىيفر الشخرػيةيفر اليفر تسػتطيهيفر أفيفر تػؤثريفر  ػييفر الحػدثيفر السػمككييفر إاليفر إذايفر كمفيفر ىذايفر المخط يفر يظييفر يفر يفر يفر 

تػػك رتيفر النيػػةيفر كالقػػدرة،يفر كينقسػػـيفر عامػػليفر الػػدا هيفر إلػػىيفر القرػػديفر الػػذييفر يشػػ ريفر إلػػىيفر درلػػةيفر سػػيحاكؿيفر اللػػرديفر   ػػليفر 
السمكؾيفر كمليكـيفر االستطاعةيفر  يش ريفر إلىيفر ال القةيفر ب فيفر القدرةيفر مفيفر ناحيةيفر كالقكةيفر الب ئيةيفر مػفيفر ناحيػةيفر أخػرىيفر 

أقػػكىيفر مػػفيفر القػػكةيفر الب ئيػػةيفر عندئػػذيفر سػػيككفيفر السػػمكؾيفر شخرػػييفر ،يفر أمػػايفر إذايفر كػػافيفر تػػمث ريفر يفر ،يفر  ػػإذايفر كانػػتيفر القػػدرات
يفر (.24:يفر 2012)عائشةيفر ،يفر فيفر سببيفر السمكؾيفر م ريفر شخريالقكىيفر الخارليةيفر أقكىيفر سيككيفر 

:يفر أفيفر ىا ػػدريفر  ػػرىيفر كلػػكديفر نػػكع فيفر مػػفيفر ال كامػػليفر الشخرػػيةيفر كالب ئيػػةيفر (1996:8)عطيػػة،كيك ػػحيفر يفر يفر يفر يفر يفر 
بػػارهيفر عنػػديفر إدراؾيفر م نػػىيفر سػػمكؾيفر مػػايفر ،يفر كمػػفيفر يسػػاعدافيفر عمػػىيفر تكػػكيفيفر الل ػػليفر كيمخػػذىمايفر الشػػخصيفر  ػػييفر يفر اعت

ال كامػػليفر قػػدرةيفر اللاعػػليفر كليػػدهيفر كمحاكالتػػويفر كقرػػده،يفر أمػػايفر ال كامػػليفر الب ئيػػةيفر  يػػييفر عكامػػليفر قػػديفر تسػػاعديفر اللػػرديفر 
عمىيفر بمكغيفر ىد ويفر أكيفر ت يقويفر كقديفر اليفر يككفيفر لملرديفر سيطرةيفر عم يػايفر ،يفر مثػليفر :يفر يفر ترػر اتيفر ا خػريفيفر أكيفر ظػركؼيفر 

يفر الب ئةيفر الطبي يةيفر أكيفر االلتماعية.يفر 
فيفر عػػزكيفر الل ػػليفر إلػػىيفر ال كامػػليفر الشخرػػيةيفر متبػػا فيفر مػػهيفر ت م مػػويفر بال كامػػليفر الب ئيػػةيفر مػػفيفر كيػػرىيفر ىا ػػدريفر أيفر يفر يفر يفر يفر 

كليةيفر نظريفر اللرديفر  كممايفر ازدادتيفر أىميةيفر ال كامليفر الشخريةيفر  ييفر نظريفر اللرديفر قمػتيفر أىميػةيفر ال كامػليفر الب ئيػةيفر 
كبال كس،يفر كمػفيفر ال كامػليفر الب ئيػةيفر رػ كبةيفر الميمػةيفر كالحػظ،يفر كن تبػريفر ا خػريفيفر أقػليفر مسػئكليةيفر عػفيفر الل ػليفر 

زدادتيفر مساىمةيفر ال كامليفر الب ئيةيفر لتمؾيفر الب ئةيفر الداخميةيفر أكيفر الخارليػةيفر التػييفر تحلػزيفر اللػرديفر بنػاءبيفر كآثارهيفر كممايفر ا

 اىْٞخ اىق٘ٛ اىشخظٞخ

 اىجٖذ

 اىقذسح

 اىظؼ٘ثخ

 اىَذبٗىخ ٗ اىغؼٜ

 اىغي٘ك

 اىذع اىق٘ٛ اىشخظٞخ

 االعزطبػخ 
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عمىيفر خبراتػويفر كيفر تلاربػويفر ل ػت مـيفر ك ػفيفر يسػتخمصيفر أعمػىيفر مسػتكييفر مػفيفر اهشػباعيفر  ػييفر أنسػبيفر ملمكعػةيفر مػفيفر 
(يفر يفر كقػػديفر اقتػػرحيفر "ىا ػػدر"يفر مسػػتكياتيفر خمسػػةيفر ن ػػزكيفر   يػػايفر مسػػئكليةيفر الحػػدثيفر 2004:26الظػػركؼيفر )الػػدمحمي،

يفر  ابيفر لمساىمةيفر كليفر مفيفر ال كامليفر الب ئيةيفر كالشخريةيفر كىي:إلىيفر اللاعليفر تب
كىػػكيفر مسػػتكىيفر بػػدائييفر ل ػػزكيفر الل ػػليفر أكيفر المسػػئكليةيفر عػػفيفر الل ػػليفر كذلػػؾيفر عنػػدمايفر ن تبػػريفر أفيفر المســتوى اَلول :

شخرػػابيفر مسػػئكؿيفر عػػفيفر حػػدثيفر مػػايفر لملػػرديفر كلػػكديفر اقتػػرافيفر بسػػي يفر  ػػييفر أذىاننػػايفر بػػ فيفر الحػػدثيفر كالشػػخصيفر كقػػديفر 
يفر يككفيفر منطقيابيفر أكيفر م ريفر منطقي.

ــاني: اديفر مسػػئكليةيفر الل ػػل،يفر أفيفر شخرػػابيفر مػػايفر مسػػئكؿيفر عػػفيفر حػػدثيفر لملػػرديفر ككنػػويفر شػػرطابيفر امتػػديفر المســتوى الث
يفر لحدكثيفر الل ليفر رمـيفر أنويفر ليسيفر سببابيفر مباشرابيفر  ييفر كقكعيفر الحدث.

المسئكليةيفر بسببيفر عػدـيفر االكتػراثيفر كاهىمػاؿيفر ،يفر أفيفر شخرػابيفر مسػئكؿيفر عػفيفر حػدثيفر  نػتجيفر يفر المستوى الثالث:
تراثػويفر نت لػةيفر سػمككويفر ،يفر لػذلؾيفر مػفيفر ترػر اتويفر بػالرمـيفر أنػويفر لػـيفر يقرػدهيفر كلكنػويفر ترتػبيفر عػفيفر إىمالػويفر أكيفر عػدـيفر اك
يفر (.1987:185نلديفر الشخصيفر  تسـيفر بالسمبّيةيفر ال امةيفر كيفر اال تقاريفر إلىيفر اهحساسيفر )أبكيفر ناىية،

ــع: المسػػئكليةيفر بسػػببيفر السػػمكؾيفر المقرػػكد،يفر أفيفر اللاعػػليفر مسػػئكؿيفر عػػفيفر الحػػدثيفر ألنػػويفر كػػافيفر يفر المســتوى الراب
اؾيفر مقرػديفر يقردهيفر بترر اتويفر كأنويفر يقرديفر تحق ػ يفر النتػائجيفر التػييفر كق ػتيفر كقػديفر تخطػت،يفر أكيفر ترػ بيفر  ػييفر إدريفر 

كنكايايفر ا خريفيفر أكيفر تستطيهيفر الت رؼيفر عمىيفر الل ليفر المقركديفر مفيفر خرائرويفر كظرك ويفر المحيطةيفر كطبي ػةيفر 
(.كىػػؤالءيفر  ؤمنػػكفيفر 1999:9المكقػػفيفر االلتمػػاعييفر المحػػي يفر بػػو،يفر كتػػدرسيفر بمك ػػكعيويفر كحيادية)عطيػػة،

يفر .بمفيفر سمككيـيفر يحدثيفر التن  ريفر  ييفر نتائجيفر الظركؼيفر كاألحداثيفر 
مبرراتػو،يفر عنػدمايفر ن تقػديفر بمسػئكليةيفر شػخصيفر عػفيفر   ػليفر مػايفر يفر مسئكليةيفر الل ػليفر الػذييفر لػويفر المستوى الخامس:

لكننايفر نمتمسيفر لػويفر عػذرابيفر كمبػررابيفر ألفيفر سػمككويفر قػديفر تػـيفر تحػتيفر  ػن يفر ظػركؼيفر طبي يػةيفر أكيفر التماعيػةيفر ألبرتػويفر 
ة،يفر أكيفر أنػػويفر يسػػتطيهيفر اللػػرديفر عمػػىيفر الت ػػرضيفر لمثػػليفر ىػػذايفر المكقػػفيفر كقػػديفر تكػػكفيفر ىػػذهيفر ال ػػنكأيفر قػػاىرةيفر حقيقيػػ

يفر (.1999:9)عطية،يفر مقاكمتيا
 Kellyثانيًا : نظرية كيلي 

لقػػديفر رػػاغيفر ك مػػييفر نظريتػػويفر لكرػػفيفر كتلسػػ ريفر كيليػػةيفر كرػػكؿيفر الشػػخصيفر إلػػىيفر عػػزكيفر سػػببييفر لسػػمككويفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
كسػػمكؾيفر ا خػػريفيفر كاألحػػداثيفر الب ئيػػةيفر المحيطػػةيفر كقػػديفر اعتمػػديفر ك مػػييفر  ػػييفر ذلػػؾيفر عمػػىيفر ليػػكديفر مػػفيفر سػػبقكهيفر  ػػييفر 
ىػػذايفر الشػػمفيفر يفر أمثػػاؿيفر ىا ػػدريفر كلػػكنزيفر كم ػػرىـيفر ،يفر كأك ػػحيفر ك مػػييفر أفيفر عمميػػةيفر ال ػػزكيفر السػػببييفر عمميػػةيفر م قػػدةيفر 

أفيفر تمخػػذيفر  ػػييفر الحسػػبافيفر األسػػبابيفر ال د ػػدةيفر التػػييفر  ترتػػبيفر عم يػػايفر أثػػريفر م ػػ فيفر ،يفر كقػػديفر قػػدـيفر يفر كمركبػػةيفر يفر كيلػػب
 .(2010:27ك مييفر م اللةيفر كتحميالبيفر للركضيفر لد دةيفر تساىـيفر  ييفر شرحيفر ال زكيفر السببييفر )ال ت بي،

كت ّرؼيفر نظريةيفر ك مييفر أي ػابيفر بنمكذجيفر تحم ليفر البياناتيفر إذيفر أفيفر ك مييفر طكريفر نظريةيفر ىا دريفر كأ ػاؼيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
مػػليفر التػػػييفر تػػػؤثريفر  ػػييفر تكػػػكيفيفر ال ػػزك،يفر كتػػػنصيفر نظريػػػةيفر ال ػػزكيفر لك مػػػييفر عمػػػىيفر أفيفر  ر ػػياتيفر لمك ػػػكعيفر ال كا

مدركاتيفر الناسيفر الحسيةيفر السببيةيفر تخ ػهيفر أكيفر ت مػليفر ك قػابيفر لمبػدأيفر إحرػائييفر أساسػييفر ي ػرؼيفر بمبػدأيفر التبػا فيفر 
يفر كينصيفر عمىيفر كلويفر الخركصيفر أفيفر النت لةيفر ت زىيفر إلىيفر أحديفر األسبابيفر الممكنةيفر المتالزمػةيفر ميمػايفر  المتالـز
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ظريتػويفر ىػذهيفر ملمكعػةيفر مػفيفر الشػركأيفر الم ر يػةيفر التػييفر ي تقػديفر أفيفر عمميػةيفر عبريفر الزمف،يفر كقديفر حدديفر ك مييفر  ػييفر ن
يفر .(507:يفر 2008)تا مكريفر ،كيفر ت تمديفر عم ياال زيفر 

كيػػرىيفر ك مػػييفر أفيفر اللػػرديفر ال ػػادييفر يسػػتخدـيفر أسػػمكبابيفر إدراكيػػابيفر مشػػابيابيفر ألسػػمكبيفر عػػالـيفر المنطػػ يفر لػػكفيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
ييفر تتن ػريفر كيل ػديفر ىػذايفر األسػمكبيفر أفيفر عػزكيفر أسػبابيفر الحػدثيفر إلػىيفر الظػركؼيفر التػيفر Jon stueratelسػت كراتل

بتن ريفر كقكعيفر الحدثيفر أكثريفر مفيفر احتماؿيفر كلكدىايفر  ييفر األسبابيفر السابقةيفر لمحدث،يفر كتبقىيفر كمايفر ىييفر لمحػدثيفر 
يفر .يفر (100:يفر 1999دكفيفر تن ر)عطية،يفر 

كاستخدـيفر ك مييفر نمكذجيفر ثالثييفر األب اديفر لمتنبؤيفر باألسبابيفر المت ددةيفر التػييفر تختمػفيفر بػاختالؼيفر األثػر،يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
يفر فيفر األسبابيفر ىي: مييفر نكعيفر مفيفر السمكؾيفر يمكفيفر أفيفر نلديفر لويفر ثالثةيفر أنكاعيفر م

يفر .يفر External Stimuli.يفر المنبياتيفر الخارليةيفر 1
يفر )شخصيفر آخريفر أكيفر اللرديفر نلسو(.يفر Observer.يفر المالحظيفر 2
يفر (.29:يفر 2010.يفر المكقفيفر أكيفر السياؽيفر الذييفر يحدثيفر  يويفر السمكؾيفر )ال ت بييفر ،يفر 3

يفر كقديفر قدـيفر ك مييفر نمكذل فيفر لتلس ريفر عمميةيفر ال زكيفر كىييفر :يفر 
ك يػويفر  ك ػحيفر يفر The Covaiation Model of Attributionنمػكذجيفر ك مػييفر  ػييفر ال ػزكيفر السػببييفر  -يفر أ

ك مػػييفر أفيفر األثػػريفر اليفر ي ػػزىيفر دائمػػػايفر إلػػىيفر سػػببيفر كاحػػديفر ،يفر  ػػال زكيفر أثػػريفر السػػمكؾيفر لسػػببيفر مػػايفر  ػػييفر الشػػخصيفر أكيفر 
 الب ئةيفر ،يفر ي تمديفر عمىيفر المالحظةيفر ألفيفر األثريفر كالسببيفر يحدثافيفر م ابيفر كدائمػاب.

يفر :يفر The Configuration Modle of Attributionالنمكذجيفر الركرييفر أكيفر الشكمييفر لم زكيفر  -يفر ب
(يفر بمنويفر يمكفيفر مفيفر خالؿيفر ىذايفر النمكذجيفر تحد ديفر اهعػزاءاتيفر السػببيةيفر 2001كريفر عبدليفر كخميلةيفر )كيذيفر يفر يفر يفر يفر يفر 

يفر عمىيفر أساسيفر بياناتيفر محدكدةيفر يمكفيفر الحركؿيفر عم يايفر مفيفر مالحظةيفر  ردية،يفر كيشتمليفر عمىيفر مبدأ ف:
ــدأ النقصــان أو التغاضــي  .1 كيشػػ ريفر إلػػىيفر أفيفر اللػػرديفر  يمػػليفر أكيفر يفر :Discounting principleمب

الػػةيفر مػػايفر إذايفر كلػػديفر أسػػبابابيفر أخػػرىيفر أكثػػريفر دقػػةيفر كم قكليػػةيفر مػػفيفر كليػػةيفر  تنا ػػىيفر عػػفيفر ب ػػضيفر األسػػبابيفر  ػػييفر ح
نظره،يفر كمػايفر يشػ ريفر إلػىيفر أفيفر اهعػزاءاتيفر الداخميػةيفر سػكؼيفر تكػكفيفر  ػ يلةيفر إذايفر كلػدتيفر األسػبابيفر الخارليػة،يفر 

 كال كسيفر رحيح.
كيختمػفيفر ىػذايفر : Augmentation Principleمبـدأ زيـادة اَلداء فـي ضـوء الخبـرة السـابقة  .2

ننايفر مػفيفر التنبػؤيفر كتػدعيـيفر ال ػزكيفر الػداخمييفر عنػدمايفر يمخػذيفر السػمكؾيفر مكانػايفر المبدأيفر عفيفر مبدأيفر اهىماؿ،يفر  يكيفر يمك
 ييفر سياؽيفر  ت مفيفر ر كباتيفر خارلية،يفر   مىيفر سب ليفر المثاؿيفر يمكفيفر لشخصيفر مايفر أفيفر  رىيفر نلسويفر عمػىيفر أفيفر 
لديويفر القػدرةيفر ب ػديفر أداءيفر ل ػديفر عمػىيفر ميمػةيفر رػ بةيفر لػداب،يفر كلكنػويفر لػيسيفر مػفيفر ال ػركرييفر أفيفر يكػكفيفر كػذلؾيفر ب ػديفر 

 (.494:يفر 2001.يفر )عبدليفر كآخركف،يفر األداءيفر الل ديفر عمىيفر ميمةيفر متكسطةيفر الر كبة
" ػػػػييفر  ػػػػكءيفر النمػػػػػكذجيفر ال ػػػػاـيفر لم ػػػػزكيفر لك مػػػػييفر كميشػػػػياليفر ك ػػػػػييفر يفر :بمنػػػػو(2005:138)اللرحاتي،يفر كيػػػػذكر

مرال تيمايفر لبحكثيفر ال زكيفر كنظرياتويفر  ييفر السب  نات،يفر كلدايفر أفيفر األسػبابيفر التػييفر  ػدركيايفر اللػرديفر عمػىيفر أنيػايفر 
قدماتيفر ىييفر )الم مكماتيفر كالم تقػداتيفر كراءيفر   مويفر أكيفر أدائويفر كالتييفر  كديفر ت د ميايفر تتمثريفر بثالثيفر  ئاتيفر مفيفر الم
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الدا  ّيػػة(يفر كأكلػػتيفر البحػػكثيفر كالدراسػػاتيفر اىتمامػػابيفر خارػػابيفر بلئػػةيفر الم مكمػػاتيفر لمػػايفر ليػػايفر مػػفيفر أثػػريفر عمػػىيفر إدراؾيفر 
يفر األسبابيفر ،يفر كبالتالييفر السمكؾيفر كاالنل اؿيفر كالتكقهيفر )انظريفر الشكليفر التالي(:

يفر التكابهيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر السكاب يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر ال زكيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
يفر يفر يفر يفر يفر 
يفر يفر يفر 
يفر 

 (3الشكل رقم )
اعتمديفر ك مييفر  ييفر نظريتويفر عمىيفر أ كاريفر ىا دريفر إذيفر  رىيفر أفيفر الم مكماتيفر التييفر يستخدميايفر األ راديفر  ييفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 

عػػزكيفر أسػػبابيفر أدائيػػـيفر ترلػػهيفر ل كامػػليفر شخرػػيةيفر أكيفر ل كامػػليفر ب ئّيػػة،يفر كك قػػابيفر لك مػػييفر  ػػإفيفر اللػػرديفر يقػػكـيفر بػػال زكيفر 
كالػػذييفر  ختبػػريفر  يػػويفر التن ػػراتيفر )األثػػر(يفر الػػذييفر التبػػا فيفر كبيفر تحم ػػليفر ككمنػػويفر يحمػػليفر البيانػػاتيفر باسػػتخداـيفر أسػػم

يحػػػدثيفر لممتن ػػػراتيفر التاب ػػػةيفر )أب ػػػاديفر ال ػػػزك(يفر يفر ح نمػػػايفر يحػػػدثيفر تن ػػػراتيفر  ػػػييفر المتن ػػػراتيفر المسػػػتقمةيفر )أنػػػكاعيفر 
يفر (.138:يفر يفر 2005الم مكمات(."يفر عنديفر )اللرحاتي،يفر 

زكيفر كىػييفر االتلػاؽيفر ثالثةيفر أنماأيفر مفيفر الم مكماتيفر تستخدـيفر لمقياـيفر ب مميةيفر ال يفر Kellyكيقترحيفر ك مييفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
يفر كاالتساؽيفر كالتما ز.

ــاق:.1 تك ػػحيفر أفيفر كػػليفر أكيفر م ظػػـيفر األ ػػراديفر يسػػتل بكفيفر لممث ػػراتيفر بػػنلسيفر الطريقػػةيفر التػػييفر يفر معلومــات االتف
يستل بيفر بيايفر الشخصيفر أكيفر اتلاؽيفر نت لةيفر اللرديفر  ييفر أداءيفر ميمةيفر مايفر مهيفر نتائجيفر ا خريفيفر الذ فيفر قػامكايفر بػمداءيفر 

يفر نلسيفر الميمة.
لممث ػػراتيفر األخػػرىيفر المختملػػةيفر أييفر اخػػتالؼيفر نت لػػةيفر يفر اخػػتالؼيفر اسػػتلابةيفر الشػػخصيفر معلومــات التمــايز:.2

يفر اللرديفر  ييفر أداءيفر ميمةيفر مايفر عفيفر نتائلويفر  ييفر المياـيفر األخرىيفر التييفر يقكـيفر بيا.
الدرلةيفر التييفر  ؤدييفر بيايفر الشخصيفر نلسيفر السمككياتيفر تلاهيفر مك كعيفر مايفر  ييفر يفر معلومات االتساق:.يفر 3

ويفر السابقةيفر  ييفر ئلمكاقفيفر مختملةيفر عبريفر الزمفيفر أييفر مدىيفر تشابويفر نت لةيفر اللرديفر  ييفر أداءيفر ميمةيفر مايفر عفيفر نتا
يفر .(139:يفر يفر 2005)اللرحاتي،يفر أداءيفر نلسيفر الميمةيفر 
 Rotterثالثًا : نظرية روتر

لمكركؿيفر إلىيفر  يـيفر أعمػ يفر لمركػزيفر ال ػب يفر البػديفر مػفيفر ال ػكدةيفر إلػىيفر النظريػةيفر التػييفر اشػت يفر منيػايفر ىػذايفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
يفر كيفر ىػػييفر نظريػػةيفر الػػت مـيفر االلتمػػاعييفر التػػييفر عر ػػيايفر "يفر ركتػػر "يفر كيفر ألكؿيفر مػػرةيفر  ػػييفر كتابػػويفر  Rotterالمليػػـك

،يفر كيفر أطم يفر ركتريفر عمىيفر نظريتػويفر 1954 "يفر الت مـيفر االلتماعييفر كيفر عمـيفر النلسيفر اهكمنيكمييفر عاـيفر يفر الم نكفيفر بػ
يفر اسـيفر الت مـيفر االلتماعييفر .يفر 

كيفر ذلؾيفر لمتمك ديفر عمىيفر أفيفر السمكؾيفر يكتسبيفر  ييفر خالؿيفر التلاعليفر االلتماعييفر مهيفر النػاسيفر ا خػريفيفر كيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
فيفر نظريػةيفر الػت مـيفر عميويفر حاكؿيفر تلس ريفر السمكؾيفر اهنسانييفر عمػىيفر أسػاسيفر ىػذايفر اال تػراضيفر ،يفر  مػفيفر ىنػايفر نبػ فيفر أ

يفر الم مكمات
يفر االعتقاداتيفر 
يفر الدا  يةيفر 

 

يفر إدراؾ
يفر باباألس

 

 

يفر السمكؾ
يفر الكلدانييفر 
يفر كيفر التكقيه
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قػػدمتيفر مخططػػابيفر مككنػػابيفر مػػفيفر أرب ػػةيفر متن ػػراتيفر أساسػػيةيفر لتلسػػ ريفر إدراؾيفر اللػػرديفر يفر Rotterااللتمػػاعييفر لركتػػر
يفر (.2000:279ل حداثيفر كيفر سمككويفر كتتمثليفر ىذهيفر المتن رات.)عبديفر اليادي،

كيفر يقرػػديفر بيػػايفر إمكانيػػةيفر حػػدكثيفر سػػمكؾيفر مػػايفر ،يفر  ػػييفر يفر يفر : BehaviourPotentielالطاقــة الســلوكية  .1
 (.1995:64ؿيفر عمىيفر التدعيـيفر كيفر الت زيزيفر )تك   يفر كيفر آخركفيفر ،مكقفيفر مايفر ،يفر مفيفر ألليفر الحركيفر 

ي رؼيفر ركتػريفر التكقػهيفر بمنػويفر االحتماليػةيفر المكلػكدةيفر لػدىيفر اللػرديفر بػمفيفر ت زيػزيفر يفر : Expectancyالتوقع  .2
م ّ فيفر سكؼيفر يحدثيفر تكظيلويفر لسمكؾيفر م ّ فيفر يردريفر عنويفر  ييفر مكقفيفر أكيفر مكاقفيفر م  نةيفر ،يفر كيفر يككفيفر التكقهيفر 

،يفر كيفر أفيفر االحتماليػػةيفر الذاتيػػةيفر لمتكقػػهيفر تتكقػػفيفر عمػػىيفر يفر مسػػتقاليفر بشػػكليفر منػػتظـيفر عػػفيفر قيمػػةيفر أكيفر أىميػػةيفر الت زيػػز
 (.2000:28)عبديفر اللتاح،المشاعريفر الذاتيةيفر لملرديفر كعفيفر إمكان تويفر لت زيزيفر ب ضيفر السمككيات

 التكقهيفر ىكيفر عبارةيفر عفيفر تنبؤيفر شخصيفر ي  ويفر اللرديفر حكؿيفر مدىيفر امكانيةيفر حدكثيفر حادثيفر م  فيفر  ييفر مكقفيفر 
مكقػػػفيفر ،يفر السػػػابقةيفر ،يفر طبي ػػػةيفر اليفر م ػػػ فيفر كىنػػػاؾيفر عػػػدةيفر عكامػػػليفر تػػػؤثريفر  ػػػييفر تقػػػد ريفر التكقػػػهيفر منيػػػايفر :يفر الخبػػػرات

 (يفر .2005:77)الزيف،الت ميـيفر ،يفر إدراؾيفر السببية
كيقرػديفر بػويفر درلػةيفر تل ػػ ليفر اللػرديفر لحػدكثيفر ت زيػػزيفر يفر : Reinforcement Valueقيمـة التعزيـز  .3

م ػػ فيفر إذايفر كانػػػتيفر إمكانيػػػةيفر الحػػػدكثيفر لكػػليفر البػػػدائليفر األخػػػرىيفر متسػػػاكيةيفر ،يفر كيفر  ػػؤثريفر الت زيػػػزيفر عمػػػىيفر حػػػدكثيفر 
أفيفر يفر Rotterانطالقػػػابيفر مػػػفيفر ارتباطػػػويفر بػػػالتكقهيفر كيفر  ػػػرييفر ركتػػػرالسػػػمكؾيفر كنكعػػػويفر كيفر يمكػػػفيفر تحد ػػػديفر الت زيػػػزيفر 

 (1997:7الت زيزيفر يقكييفر التكقهيفر أكيفر التنبؤيفر بسمكؾيفر م ّ ف.يفر )سميمافيفر كيفر أخركف،
كىػػكيفر الب ئػػةيفر الداخميػػةيفر أكيفر الخارليػػةيفر التػػييفر تحلػػزيفر يفر : PsychlogicalStuationالموقــف الــنفس  .4

عمىيفر مسػتكىيفر مػفيفر اهشػباعيفر كييفر  ت مـيفر ك فيفر يستخمصيفر أيفر يفر -بناءيفر عمىيفر خبراتويفر كيفر تلاربويفر السابقةيفر يفر -اللرد
 ػػييفر أنسػػبيفر ملمكعػػةيفر مػػفيفر الظػػركؼيفر ،يفر  ػػاللرديفر  تلاعػػليفر بشػػكليفر مسػػتمريفر مػػهيفر ب ئتػػويفر الداخميػػةيفر أكيفر الخارليػػةيفر 
كىذايفر التلاعليفر دائمابيفر يكػكفيفر مػفيفر كرائػويفر رمبػةيفر  ػييفر اشػباعيفر حالػةيفر م  نػةيفر كىػكيفر يقػكـيفر بسػمككياتيفر م  نػةيفر  ػييفر 

 (.2000:64يادي،مكاقفيفر ب ئيةيفر كىذهيفر السمككياتيفر مالبابيفر مايفر تتل يفر مهيفر تلاربويفر السابقةيفر )عبديفر ال
بػ فيفر الملػاىيـيفر األرب ػةيفر السػابقةيفر تتػيحيفر التنبػؤيفر بسػمككياتيفر م  نػةيفر يفر Rotterكيفر ال القةيفر التييفر ا تر يايفر ركتػر

يفر  ييفر مكاقفيفر م  نةيفر ،يفر كمايفر تلسريفر عمميةيفر الت ميـيفر اتساؽيفر السمكؾيفر كيفر استمرارهيفر عبريفر ال د ديفر مفيفر المكاقفيفر .يفر يفر 
ّفيفر احتمػػاؿيفر رػػدكريفر أييفر  ػػييفر أيفر Rotterكيمكػػفيفر تمخػػيصيفر م ادلػػةيفر السػػمكؾيفر التػػييفر رػػاميايفر ركتػػريفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 

سػمكؾيفر  ػييفر أييفر مكقػفيفر سػيككلكلييفر م ػ فيفر ىػكيفر دالػةيفر لمتكقػػهيفر بػمفيفر ىػذايفر السػمكؾيفر سػكؼيفر  ػؤدييفر إلػىيفر تػػدعيـيفر 
م ػػ فيفر  ػػييفر ىػػذايفر المكقػػفيفر مػػهيفر ك ػػهيفر قيمػػةيفر ىػػذايفر التػػدعيـيفر  ػػييفر االعتبػػاريفر كيفر  ختمػػفيفر النػػاسيفر  ػػييفر ادراكيػػـيفر 
لمرػػدريفر التػػدعيـيفر ،يفر  ب  ػػػيـيفر  ػػرىيفر أفيفر التػػدعيـيفر يػػػمتييفر مػػفيفر الخػػارجيفر ،يفر ب نمػػػايفر  ػػرييفر الػػب ضيفر أفيفر مرػػػدريفر 

يفر .(1990:12كميلكرديفر كيفر كم رييفر ،يفر التدعيـيفر داخمي)
 ػػػييفر أنػػػويفر "يفر إذايفر أدرؾيفر اللػػػرديفر التػػػدعيـيفر الػػػذييفر عمػػػىيفر اللػػػرضيفر األساسػػػييفر المتمثػػػليفر يفر ارتكػػػزتيفر نظريػػػةيفر يفر ركتػػػر

يرػػػاد ويفر مرتبطػػػابيفر أكيفر مترتبػػػابيفر عمػػػىيفر سػػػمككويفر  ػػػإفيفر قػػػكةيفر أكيفر  ػػػ فيفر احتمػػػاؿيفر رػػػدكريفر السػػػمكؾيفر عنػػػويفر  ػػػييفر 
سػػػمب تويفر ،يفر كيفر عنػػػدمايفر  ػػػدرؾيفر اللػػػرديفر أفيفر المكاقػػػفيفر المشػػػابيةيفر  يمػػػايفر ب ػػػديفر  تكقػػػفيفر عمػػػىيفر ا لابيػػػةيفر التػػػدعيـيفر أكيفر 
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التدعيـيفر الذييفر  تبهيفر سمككابيفر خارلابيفر عفيفر نطاؽيفر تحكمويفر أكيفر سيطرتويفر يفر  إنويفر ي زكيفر ىذايفر التدعيـيفر إلىيفر عكامػليفر 
خارجيفر ذاتويفر مثليفر الحظيفر أكيفر القدريفر ،يفر كمفيفر ثـيفر  إفيفر احتمػاؿيفر رػدكريفر ىػذايفر السػمكؾيفر يرػبحيفر احتمػاالبيفر  ػ يلابيفر 

يفر .(يفر 2000:39 ييفر المكاقفيفر المشابيةيفر لويفر مستقبالبيفر يفر )المبارؾ،
يفر مركز الضبط وظيفة الدين: 

ي تبريفر مركزيفر ال ب يفر أىـيفر كأقػكىيفر كسػ مةيفر مػفيفر كسػائليفر الػد ف،يفر مػفيفر خػالؿيفر مػايفر يقػكـيفر بػويفر مػفيفر كظػائفيفر يفر يفر يفر يفر يفر 
 ييفر حياةيفر اللرديفر كالملتمهيفر كاستقراريفر النظـيفر االلتماعية،يفر لػذلؾيفر اىػتـيفر عممػاءيفر االلتمػاعيفر بدراسػتويفر كك ػ ويفر 

ألييفر  ػػرديفر أفيفر يكػػكفيفر لػػويفر رأيػػابيفر يفر عمػػىيفر قمػػةيفر الػػنظـيفر االلتماعيػػة،يفر كالػػد فيفر نظػػاـيفر التمػػاعييفر شػػامليفر اليفر يسػػمح
خارػػابيفر  يػػويفر أكيفر يسػػمؾيفر سػػمككابيفر خارلػػابيفر عميػػو،يفر  الػػد فيفر ي ػػب يفر السػػمكؾيفر لم بػػديفر ب نػػويفر كبػػ فيفر ربػػويفر كبػػ فيفر اللػػرديفر 

نمايفر أي ابيفر  ييفر ا خرة. يفر كملتم ويفر مفيفر خالؿيفر الثكابيفر كال قابيفر ليسيفر  ييفر الحياةيفر الدنيايفر  ق يفر كاا
كالتمػاعييفر خػارلي،يفر  يمػايفر يفر كيبرزيفر أثريفر الد فيفر كبالػذاتيفر الػد فيفر اهسػالمييفر كػمداةيفر  ػب يفر ذاتػييفر داخمػييفر يفر يفر يفر 

يشتمليفر عميويفر مفيفر ت اليـيفر تمثليفر  ييفر ملمميايفر ملمكعيفر ال كاب يفر كالتػييفر تظيػريفر  ػييفر ال بػاداتيفر المت مقػةيفر  ػييفر 
ك ػييفر الم ػامالتيفر التػييفر ت كػسيفر ال القػةيفر بػ فيفر األ ػراد،يفر يفر -سػبحانويفر كت ػالىيفر يفر -ال القػةيفر بػ فيفر ال بػديفر كخالقػويفر 

 ػب يفر الػنلسيفر كالسػيطرةيفر عم يػايفر يفر كمفيفر ىنايفر  إفيفر الد فيفر يمارسيفر  بطابيفر ذاتيابيفر داخميابيفر عمىيفر اللرديفر مػفيفر ح ػث
,يفر كيسػ ىيفر  ػييفر نلػػسيفر الكقػتيفر إلػػىيفر إحػداثيفر التػػكازفيفر داخػليفر نلػػسيفر اللػرديفر كىػػذايفر ي كػسيفر سػػمكؾيفر اللػرديفر خارليػػابيفر 
مهيفر ا خريفيفر ك  يفر مايفر  دركػويفر اللػرديفر كىػذايفر ىػكيفر مركػزيفر ال ػب يفر الػد نييفر الػداخمييفر الػذييفر  ػؤثريفر تػمث رابيفر مباشػرابيفر 

تػػػويفر باالقترػػػاديفر نلػػػديفر أفيفر الػػػد فيفر ك  ػػػاالبيفر  ػػػييفر ثقا ػػػةيفر الملتم ػػػاتيفر ،يفر كي مػػػليفر عمػػػىيفر تكارثيػػػايفر ،يفر كعػػػفيفر عالق
اهسػػػالمييفر ك ػػػهيفر األحكػػػاـيفر كأرػػػكؿيفر التشػػػري اتيفر المنظمػػػةيفر لحيػػػاةيفر اهنسػػػاف،يفر يفر  ػػػمقرتيفر الممكيػػػةيفر اللرديػػػةيفر 
ك تحتيفر الملاؿيفر أماـيفر المنا سػةيفر المحمػكدةيفر كال مػليفر عمػىيفر التلػكؽيفر ،يفر كل مػتيفر ال القػاتيفر االقترػاديةيفر بػ فيفر 

يفر عمػػىيفر دعػػائـيفر مت نػػةيفر مػػفيفر الرػػدؽيفر كاألمانػػةيفر كاهخػػالصيفر كالت ػػاكيفر  فيفر كال ػػدؿيفر كالتكارػػليفر بػػالبريفر النػػاسيفر تقػػـك
يفر (.172:يفر 1985كاهحسافيفر كالتكا ل.)سميـ،يفر 

 الخارجي(: -الوازع الديني ودوره في تحقيق مركز الضبط )الداخلي
يفر خم يفر ليفر سبحانويفر كت الىيفر النلسيفر البشريةيفر كىييفر تحمليفر نكازعيفر الخ ريفر كالشريفر ،يفر قاؿيفر ت الى:يفر 

ػػػك اىصايفر ) ػػػايفر سص مص يفر كص ػػػسغ نصل  ػػػايفر ُ ُلكرصىصػػػايفر كصيفر 7}يفر كص مصيص كصاىصػػػايفر )(يفر  صمصل يص اىصػػػايفر )8تصق  يفر زصك  ػػػف  يفر مص مصػػػحص يفر أص   يفر 9(يفر قصػػػد  ػػػف  يفر مص ػػػابص يفر خص قصػػػد  (يفر كص
اىصا{. س  يفر (10-7)الشمسيفر يفر دص

كلػذلؾيفر ُ نظػريفر لمػػد فيفر  ػييفر كػػليفر الملتم ػاتيفر تقريبػػابيفر عمػىيفر أنػػويفر الحػا ظيفر لملػػرديفر كالملتمػهيفر  ػػييفر  ػكءيفر ال القػػةيفر 
يفر (.يفر 37:يفر يفر 2000المتداخمةيفر ب نيما.يفر )يفر السالـيفر ،يفر 

 قسمين وىما: وقد قسم بعض المفكرين مركز الضبط إلى
مركزيفر ال ب يفر الش كرييفر كيسمىيفر )ال ب يفر الداخمي(:يفر كىكيفر تمقائييفر نمايفر تدريليابيفر مفيفر خالؿيفر ب ضيفر  .1

يفر اليفر  تلزأيفر مفيفر  التلاعالتيفر االلتماعيةيفر التييفر تبمكرتيفر ثـيفر ترمبتيفر تدريليابيفر  مربحتيفر قكاعديفر راسخةيفر كلزءب
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رمبةيفر شخريةيفر اللرديفر ،يفر كىذايفر النكعيفر مفيفر ال ب يفر ىكيفر أ  ليفر أنكاعيفر ال ب يفر بسببيفر الطاعةيفر الرادرةيفر عفيفر 
 داخميةيفر لحنسافيفر ،يفر ممايفر يسيليفر تطبيقويفر ألنويفر اليفر يحتاجيفر إلىيفر مؤسساتيفر رسمّيةيفر تشرؼيفر عمىيفر تطبيقو.

مركزيفر ال ب يفر الالش كرييفر كيسمىيفر )ال ب يفر الخارلي(:يفر كىكيفر اليفر ش كرييفر كىذايفر ال ب يفر يردريفر عفيفر  .2
مشاعريفر اللرديفر بالخكؼيفر أكيفر الحرجيفر مفيفر سمطةيفر أكيفر قانكفيفر م  ف،يفر كمثليفر ىذايفر النكعيفر مفيفر ال ب يفر تحكمويفر 

يفر مختملة يفر كالقكان فيفر يفر عكامل يفر الت امل يفر كقكاعد يفر السمككية يفر كالقكاعد يفر كالقيـ يفر كاألعراؼ يفر كالتقال د كال ادات
يفر مايفر  خالفيفر عاداتيفر كتقال ديفر الملتمهيفر السائدةيفر  ييفر الملتمهيفر كالتييفر مفيفر شمنيايفر محاسبةيفر اللرديفر عنديفر اقترا و

 .(52:يفر 1997)اللابري،يفر 
 

كمػػػفيفر خػػػالؿيفر عمػػػليفر كمػػػفيفر خػػػالؿيفر ال ػػػرضيفر السػػػاب يفر لم ػػػزكيفر السػػػببييفر بقسػػػميويفر الػػػداخمييفر كالخػػػارلييفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
 رىيفر الباحثيفر أفيفر ال زكيفر السببييفر لويفر دكريفر كب ػريفر  ػييفر تكػكيفيفر يفر -محاكلييفر االنتحار–الباحثيفر مهيفر ىذهيفر اللئةيفر 

اتلاىاتيفر الكث ريفر مفيفر األشخاصيفر كالتحكـيفر  ييفر سمككيـيفر كيرلهيفر ىذايفر السمكؾيفر إلىيفر قناعةيفر الشخصيفر نلسػويفر 
 راتيفر  إذايفر كافيفر لدىيفر الشخصيفر قناعاتيفر بمفيفر مايفر  لرييفر مفيفر حكلويفر ىكيفر محضيفر رد ةيفر كيرل ويفر لمقدريفر كتمث

المحيطػػ فيفر كنظػػرةيفر ا خػػريفيفر لػػويفر كىػػذايفر  لبػػرهيفر عمػػىيفر التلك ػػريفر بإنيػػػاءيفر حياتػػويفر كىػػذايفر  رلػػهيفر العتقػػادهيفر أنػػويفر اليفر 
يفر يممؾيفر القدرةيفر عمىيفر التن ريفر كاتخاديفر القرار.

يفر 
يفر 
يفر 
يفر 
يفر 
يفر 
يفر 
يفر 
يفر 
يفر 
يفر 
يفر 
 
يفر 
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 المبحث الثالث

 (Suicideاالنتحار)
 مقدمة : 

ةيفر الناب ػػةيفر مػػفيفر سػػاطةيفر كالسػػمككياتيفر ال لكيػػبكانػػتيفر الحيػػاةيفر  ػػييفر الملتم ػػاتيفر البدائيػػةيفر تترػػفيفر باليفر يفر يفر 
محضيفر اللطرةيفر اهنسانية،يفر كنظرابيفر لمظركؼيفر التييفر تت رضيفر ليػايفر الملتم ػاتيفر  ػييفر تمػؾيفر اللتػرةيفر مػفيفر  ػركرةيفر 

زاديفر زمةيفر هشباعيفر احتيالاتيفر أ رادهيفر مهيفر اختالؼيفر م كليـيفر كاتلاىاتيـ؛يفر كمػهيفر تطػكريفر الملتم ػاتيفر كالػذييفر ال
تيفر بػػارزةيفر لتطلػػكيفر عمػػىيفر السػػطحيفر كمشػػكالالحيػػاةيفر ت ق ػػداب؛يفر أدىيفر ذلػػؾيفر إلػػىيفر  ػػنكأيفر حياتيػػةيفر بػػدأتيفر تظيػػريفر 

ي ػػانييفر منيػػايفر أ ػػراديفر الملتمػػه،يفر كتختمػػفيفر ردكديفر   ػػليفر األشػػخاصيفر نحػػكيفر ىػػذهيفر المشػػكالتيفر التػػييفر نتلػػتيفر عػػفيفر 
ال ػػػنكأيفر بنظػػػرةيفر إ لابيػػػة،يفر  ترػػػرؼيفر بشػػػكليفر نيـيفر مػػػفيفر  ت امػػػليفر مػػػهيفر ىػػػذهيفر ىػػػذهيفر ال ػػػنكأيفر المتراكمػػػة؛يفر  مػػػ

إ لابييفر يفر بح ثيفر يككفيفر متكا  يفر مهيفر نلسويفر كمػهيفر ا خػريف،يفر كمػنيـيفر  نحػىيفر المنحػىيفر السػمبييفر هبػداءيفر الرمبػةيفر 
،يفر يفر كمحاكلػػةيفر منػويفر للػػذبيفر انتبػاهيفر ا خػػريفيفر لػػويفر ذاتػوتظػاىريفر بإ ػػذاءيفر باليفر ب  ػػيـيفر  ملػميفر ذاءيفر ذاتػو؛يفر لػػذلؾ ػييفر إ ػػ

يفر .يفر تويفر ممحقابيفر ال رريفر كيفر اه ذاءيفر بنلسويفر أكيفر إنياءيفر حياتوإ ذاءيفر ذابيفر يشرعيفر كالب ضيفر ا خر
 ػػديفر االنتحػػاريفر سػػمككابيفر عدكان ػػػابيفر اليفر  خمػػكيفر منػػويفر أييفر ملتمػػهيفر مػػفيفر الملتم ػػاتيفر عمػػىيفر الػػرمـيفر مػػفيفر أنػػويفر ييفرُ كيفر    

ا فيفر الح ػػارةيفر أكيفر الثقا ػػةيفر مػػفيفر ملتمػػهيفر  خػػريفر ،يفر كلقػػديفر اسػػتثاريفر ىػػذايفر المك ػػكعيفر اىتمامػػابيفر كاسػػ ابيفر  تبػػا فيفر بتبػػ
لدىيفر لميهيفر المتخرر فيفر  ييفر ال مكـيفر النلسيةيفر كالتربكيةيفر كااللتماعيةيفر كالد نيػة،يفر كنػاؿيفر عنايػةيفر كب ػرةيفر مػفيفر 
دةيفر قبميـيفر السيمايفر أفيفر الملتم اتيفر بدأتيفر ال كـيفر تكالويفر ظاىرةيفر االتلاىػاتيفر الم ػادةيفر لمقػيـيفر كالم ػا  ريفر السػائ

  يػػػايفر بسػػػببيفر مػػػايفر أ رزتػػػويفر التن ػػػراتيفر الثقا يػػػةيفر كااللتماعيػػػةيفر كاالقترػػػاديةيفر التػػػييفر لحقػػػتيفر بػػػالملتمه،يفر كمػػػفيفر 
الم ػػػركؼيفر أفيفر ىػػػذهيفر التن ػػػراتيفر التػػػييفر ت يشػػػيايفر الملتم ػػػاتيفر تحػػػدثيفر ترػػػدعابيفر  ػػػييفر قػػػيـيفر أ رادىػػػايفر كعػػػادتيـيفر 

يفر (.1995:95كاتلاىاتيـيفر )اللبكري،
ويفر كي بػػػػريفر عػػػػفيفر درلػػػػةيفر كباعتبػػػػاريفر االنتحػػػػاريفر   ػػػػليفر خط ػػػػريفر كميػػػػدديفر لحيػػػػاةيفر اللػػػػرديفر كاتزانػػػػيفر يفر يفر يفر يفر 

الم اناةيفر التييفر كرليفر إل يايفر اللرديفر ككذلؾيفر درلةيفر كعييفر ملتمهيفر مايفر ،يفر  إنػويفر مػفيفر الميػـيفر التطػرؽيفر 
ليذايفر المك كعيفر ككشفيفر خلاياهيفر كم ر ةيفر الس ناريكىاتيفر التييفر تؤدييفر بػاأل راديفر إلػىيفر ك ػهيفر حػديفر 
لحيػػاتيـيفر كقػػديفر ب نػػتيفر مختمػػفيفر الدراسػػاتيفر إلػػىيفر خطػػكرةيفر الظػػاىرةيفر كتمث رىػػايفر السػػمبييفر عمػػىيفر اللػػرديفر 

يفر .(يفر 95:يفر يفر 2007مييفر ،يفر كالملتمهيفر )يفر ع
كت تبريفر  ئػةيفر المػراىق فيفر مػفيفر أكثػريفر اللئػاتيفر ت ػررابيفر مػفيفر ىػذهيفر الظػاىرةيفر ،يفر كقػديفر يرػ بيفر  ػييفر يفر يفر يفر 

ب ػػػضيفر الحػػػاالتيفر ت ػػػداديفر الظػػػركؼيفر كاألسػػػبابيفر التػػػييفر تػػػد هيفر بػػػالمراى يفر إلػػػىيفر االنتحػػػاريفر كتنشػػػميفر 
 قػػدةيفر بشػػكليفر خػػاصيفر عنػػدمايفر تنقطػػهيفر ال القػػةيفر ال اطليػػةيفر بػػ فيفر الطلػػليفر كأمػػويفر مػػثالبيفر ،يفر حػػاالتيفر م
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 ػػػػؤثريفر بشػػػػكليفر سػػػػمبييفر عمػػػػىيفر الطلػػػػليفر كالمراىػػػػ يفر كيػػػػد هيفر  ػػػػييفر ب ػػػػضيفر يفر  يػػػػذايفر اللشػػػػليفر ال ػػػػاطلي
االنتحػاريفر ،يفر كملػرديفر التلك ػريفر  ػييفر االنتحػاريفر الحاالتيفر إلىيفر االنتحاريفر أكيفر التلك ػريفر  ػييفر محاكلػةيفر 

ككلػػػػػكديفر م ػػػػػكالتيفر انتحاريػػػػػةيفر ليػػػػػكيفر أكبػػػػػريفر دل ػػػػػليفر عمػػػػػىيفر ىشاشػػػػػةيفر اللػػػػػرديفر مػػػػػفيفر ناحيػػػػػةيفر بن تػػػػػويفر 
ختملػةيفر كػليفر ىػذايفر د ػهيفر كميكان زماتويفر الد اعيةيفر التييفر يست مميايفر  ػييفر مكاليػةيفر أزمػاتيفر الحيػاةيفر الم

عفيفر مليكـيفر كا حيفر كعممييفر لالنتحاريفر ككيليةيفر حدكثويفر كماىيةيفر أسبابويفر كنتائلػويفر كك ػفيفر يفر بييفر إلىيفر البحث
يفر (.2010:6)لم ف،نتلنبويفر 
يش ريفر الباحثيفر إلىيفر يفر ملمكعةيفر مفيفر الحقائ يفر التػييفر أكػدتيايفر البحػكثيفر كالدراسػاتيفر األمب رقيػةيفر لظػاىرةيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 

ديفر تمػػػؾيفر الحقػػػائ يفر أساسػػػابيفر  نبنػػػييفر أخػػػذهيفر  ػػػييفر االنتحػػػاريفر  ػػػييفر ملتم ػػػاتيفر مت ػػػددةيفر كثقا ػػػاتيفر متبا نػػػة،يفر كت ػػػ
 االعتباريفر عنديفر محاكلةيفر التكرليفر إلىيفر ت ريفيفر مناسبيفر لمشكالتيفر االنتحار،يفر كمفيفر تمؾيفر الحقائ :

أفيفر االنتحاريفر سمكؾيفر إنسانييفر مت دديفر الدكا هيفر كالبكاعػثيفر كاألسػبابيفر كال كامػليفر   ػالبيفر عمػايفر يكػكفيفر ب نيػايفر  .1
 مفيفر تلاعليفر متبادؿيفر  ؤدييفر إلىيفر بركديفر ىذايفر السمكؾيفر  ييفر أرضيفر الكاقه.

فيفر السمكؾيفر االنتحارييفر  نش يفر كيبرزيفر إلىيفر الكلكديفر ح فيفر  ختػليفر التػكازفيفر اللطػرييفر بػ فيفر مريزتػييفر الحيػاةيفر أ .2
كالمػػكتيفر لػػدىيفر االنسػػافيفر كىػػذايفر ي نػػييفر أفيفر السػػمكؾيفر االنتحػػارييفر اليفر  كلػػديفر لحظػػةيفر تنلػػذهيفر الل مػػييفر ،يفر أكيفر محاكلػػةيفر 
تنلػذه،يفر إنمػايفر يكػػكفيفر راب ػابيفر لخيػػاريفر  ػييفر طبقػاتيفر الػػكعييفر النػائرةيفر إلػػىيفر أفيفر يطلػكيفر عمػىيفر السػػطحيفر كينشػ يفر  ػػييفر 

كؼيفر م  نػةيفر ليكػكفيفر الخيػاريفر الكح ػديفر الػذييفر  ػراهيفر الشػخصيفر  ػييفر تمػؾيفر المحظػةيفر عمػىيفر أنػويفر أ  ػليفر الحمػػكؿيفر ظػريفر 
 المتاحةيفر أمامو.

نمػػػايفر ىػػػكيفر منظكمػػػةيفر  كريػػػةيفر ككلدانيػػػةيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر  كمػػػفيفر ىنػػػايفر  ػػػإفيفر االنتحػػػاريفر لػػػيسيفر ملػػػرديفر حػػػدثيفر عشػػػكائييفر ،يفر كاا
ياتػويفر كسمككيةيفر تنظـيفر ألزاؤىايفر عبريفر السن فيفر كاألحداثيفر التييفر يمريفر بيايفر كي يشيايفر اهنسافيفر خػالؿيفر مراحػليفر ح

ل برزيفر ككس مةيفر لمخركجيفر مفيفر ممزؽيفر أكيفر أزمةيفر شخريةيفر كقهيفر تحتيفر  ػنكأيفر  لاقػتيفر احتمالػويفر بح ػثيفر يرػليفر 
يفر (.2006:22إلىيفر حالةيفر مفيفر ان داـيفر األمليفر أكيفر قتمويفر أكيفر ان داـيفر الح مةيفر )الرشكد،

 تعددت تعريفات االنتحار أو السلوك االنتحاري ومنيا:
ه ػػذاءيفر الػػنلسيفر ،يفر كقػػديفر يكػػكفيفر ملػػرديفر :يفر ىػػكيفر قتػػليفر الػػنلسيفر بطريقػػةيفر مت مػػدةيفر يفر أكيفر الل ػػليفر المػػدركسيفر االنتحــار

يفر (.2001:177محاكلةيفر لـيفر تتـيفر كقديفر  ؤدييفر لقتليفر النلسيفر )الشرب ني:يفر 
يفر سم افيفر "بمنويفر كػليفر   ػليفر أكيفر أ  ػاؿيفر يقػكـيفر بيػايفر رػاحبيايفر لقتػليفر نلسػويفر بنلسػويفر ،يفر كقػديفر تػـيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر  كي ّر ويفر مكـر

يفر .(45:يفر 1992لويفر ذلؾيفر كانتيتيفر حياتويفر نت لةيفر ليذهيفر األ  اؿيفر ) ا د،يفر 
 نتحار:بعض المصطلحات المرتبطة باال 

كىكيفر مرطمحيفر قانكنييفر  ييفر المقاـيفر األكؿيفر ،يفر يفر يقرديفر بويفر اتخاذيفر التػداب ريفر لتنل ػذيفر الشروع في االنتحار:  .1
الل ػػػليفر )االنتحػػػار(يفر دكفيفر بمػػػكغيفر المػػػكت،يفر كمػػػفيفر ثػػػـيفر  االترػػػاؿيفر م ػػػريفر المنتيػػػييفر بػػػالمكتيفر ىػػػكيفر )مشػػػركع(يفر 

 .(1992:93كاللاعليفر )شارعيفر  ييفر الل ل(يفر أييفر خاضيفر  يويفر شركعابيفر )كاره،يفر 
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عيفر  ػػييفر االنتحػػاريفر بمنػػويفر :يفر يفر "كػػليفر عمػػليفر  ػػؤدييفر إلػػىيفر أذىيفر الػػنلسيفر كيقرػػديفر بػػويفر كي ػػّرؼيفر الػػب ضيفر الشػػركيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
 (.93المكت"،يفر كاليفر يشمليفر ىذايفر الت ريفيفر أعماؿيفر التيد ديفر بالمكتيفر أكيفر تمث مويفر )الل كش،يفر د.ت:يفر 

كلػػذلؾيفر  إنػػويفر يسػػتخدـيفر أداةيفر م ػػريفر   الػػةيفر اليفر تحقػػ يفر لػػويفر مكتػػابيفر عػػالالب،يفر كالشػػركعيفر بػػالم نىيفر المشػػاريفر إليػػويفر ىػػكيفر 
يفر ليسيفر انتحارابيفر .إحدىيفر عممياتيفر السمكؾيفر االنتحارييفر كيفر 

كيػػرىيفر )تابػػايفر شػػنيؾ(يفر أفيفر االعتقػػاديفر بػػمفيفر الشػػركعيفر انتحػػاريفر م ػػريفر تػػاـيفر أكيفر انتحػػاريفر  اشػػليفر ىػػكيفر اعتقػػاديفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
 اسد،يفر كتؤكديفر الدراساتيفر أفيفر قمةيفر قم مػةيفر ممػفيفر شػرعكايفر  ػييفر االنتحػاريفر مػاتكايفر منتحػريف،يفر كأفيفر قمػةيفر نػادرةيفر ممػفيفر 

يفر بمحاكلتػويفر  ػييفر م ػزؿيفر أفيفر التسارعيفر باالنتحاريفر نادرابيفر ،يفر كمايفر نتحركايفر سب يفر أفيفر شرعكايفر  ييفر االنتحارا مايفر يقػـك
نمػايفر يػمتييفر محاكلتػويفر  ػييفر ملػاؿيفر  ل ػليفر تػدخليفر ا خػريفيفر ممكنػابيفر أكيفر محػتمالبيفر يفر  عفيفر الملاؿيفر االلتمػاعييفر ،يفر كاا
أييفر هنقػػاذهيفر ،يفر كالشػػركعيفر نمػػ يفر سػػمككييفر اليفر يمكػػفيفر  يمػػويفر إاليفر  ػػييفر  ػػكءيفر عالقتػػويفر بالب ئػػةيفر  يػػكيفر :يفر اسػػتناثتويفر 

يفر .المحنةيفر ال منيةبالب ئةيفر اهنسانيةيفر كنداءيفر ل كنيا.يفر كلمشركعيفر مايةيفر أخرىيفر ىييفر م اناةيفر 
يفر (.112يفر -110يفر :1987)م ثاردايفر ،يفر 

:يفر مليكـيفر نظرييفر عاـيفر يستخدـيفر عندمايفر تككفيفر اهشارةيفر عامةيفر إلىيفر االنتحاريفر كالشركعيفر يفر محاولة االنتحار .2
 يو،يفر كىذايفر ي نييفر أفيفر مليكـيفر المحاكلةيفر  نسحبيفر نظريابيفر عمىيفر االنتحاريفر الل مييفر كعمىيفر ملػرديفر الشػركعيفر  قػ يفر 

 .(50:يفر 1969عمىيفر السكاءيفر )سم اف:يفر 
 االنتحار:  التفكير في .3

ىكيفر تلك ريفر أكيفر اعتزاـيفر لاديفر عمىيفر االنتحار،يفر أكيفر ىكيفر نماذجيفر مفيفر التلك ريفر التييفر تؤدييفر باللرديفر إلىيفر قتػليفر يفر يفر يفر يفر يفر 
يفر (.511:يفر 2000نلسو.يفر )السكري،يفر 

ىذايفر كيذكريفر المين كفيفر ب ضيفر األسػبابيفر كالظػركؼيفر كاهمػاراتيفر التػييفر تسػاعديفر  ػييفر الت ػرؼيفر عمػىيفر احتماليػةيفر 
بمحاكلػػةيفر يفر clientيػػةيفر قيػػاـيفر الشػػخصيفر أكيفر ال م ػػليفر كلػػكديفر ىػػذايفر التلك ػػريفر لػػدىيفر الشػػخصيفر ،يفر كبالتػػالييفر احتمال

يفر االنتحار.
 التيديد باالنتحار :  .4

مرػػطمحيفر يشػػ ريفر إلػػىيفر ال مميػػةيفر التػػييفر يم ػػليفر   يػػايفر األ ػػراديفر إلػػىيفر التمػػكيحيفر ل خػػريفيفر بػػرمبتيـيفر كعػػزميـيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
عمىيفر اهقداـيفر عمىيفر االنتحار،يفر كيتم زيفر ىؤالءيفر مالبابيفر بػمفيفر النزعػةيفر االنتحاريػةيفر عنػدىـيفر ،يفر لػـيفر تت ػديفر المسػتكىيفر 

يفر ،يفر الكالـيفر كالتيد ديفر كالتمكيحيفر ،يفر كقديفر رنفيفر ىؤالءيفر إلىيفر نكع فيفر ىما:الملظييفر 
 أرحابيفر تيد داتيفر خط رة. .1
 .(105أرحابيفر تيد داتيفر م ريفر خط رةيفر )الل كش،يفر د.ت:يفر  .2

كيشػػ ريفر )يفر ال ليلػػييفر (يفر إلػػىيفر أفيفر محػػاكالتيفر االنتحػػاريفر  لػػبيفر أفيفر تؤخػػذيفر بكامػػليفر الحػػذريفر كالحػػرصيفر مػػفيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
%يفر مػػػػفيفر المنتحػػػػريفيفر يحػػػػاكلكفيفر 95المحيطػػػػ فيفر بالشخرػػػػيةيفر التػػػػييفر تيػػػػدديفر باالنتحػػػػار،يفر ح ػػػػثيفر تبػػػػ فيفر أفيفر 

يفر (.93:يفر 1990االنتحاريفر عدةيفر مراتيفر قبليفر اهقداـيفر عمىيفر التنل ذيفر )ال ليلي:يفر 
يفر 
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 السلوك االنتحاري :  .5
ي ّر ويفر )يفر سػم افيفر (يفر يفر بمنػويفر سمسػمةيفر االترػاؿيفر التػييفر يقػكـيفر بيػايفر اللػرديفر محػاكالبيفر تػدم ريفر حياتػويفر بنلسػويفر ،يفر دكنمػايفر 

 تحريضيفر مفيفر آخريفر أكيفر بنيةيفر لقيمةيفر التماعيةيفر ما.
النتحارييفر بيػذايفر الم نػىيفر  ػدخليفر  يػويفر االنتحػاريفر الل مػي،يفر كمحػاكالتيفر االنتحػاريفر كالشػركعيفر كالسمكؾيفر ايفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 

 ييفر االنتحار،يفر كاأل كاريفر االنتحاريةيفر كالتيد ديفر باالنتحار،يفر بم نىيفر آخريفر  دخليفر  يويفر الل ليفر ذاتو،يفر كمقدماتػويفر 
يفر كمحاكالتويفر كالشركعيفر  يو.

ـيفر لػـيفر  ػتـ،يفر ككمػايفر أسػملنايفر كعمىيفر ذلؾيفر  السمكؾيفر االنتحارييفر ىػكيفر سمسػمةيفر أ  ػاؿيفر سػكاءيفر تػـيفر االنتحػاريفر أيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
 السػػػمكؾيفر االنتحػػػارييفر يمكػػػفيفر ترػػػكرهيفر عمػػػىيفر ى ئػػػةيفر مترػػػليفر لقػػػكةيفر كامنػػػةيفر تشػػػتمليفر ترػػػكريفر االنتحػػػار،يفر ثػػػـيفر 
التػػػممالتيفر االنتحاريػػػة،يفر  م يػػػايفر محاكلػػػةيفر االنتحػػػار،يفر كأخ ػػػرابيفر إكمػػػاؿيفر محاكلػػػةيفر االنتحػػػاريفر ككقػػػكعيفر االنتحػػػاريفر 

يفر الل مي.
احػػػليفر مختملػػػةيفر تبػػػدأيفر بترػػػكريفر ك ػػػييفر ىػػػذايفر اهطػػػاريفر ي ّر ػػػويفر الػػػب ضيفر بمنػػػويفر :يفر يفر عمميػػػةيفر مركبػػػةيفر مػػػفيفر مريفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 

االنتحػػاريفر الكػػامفيفر كتتقػػدـيفر خػػالؿيفر مراحػػليفر مػػفيفر االنتحػػاريفر النشػػ يفر ،يفر ثػػـيفر التخطػػي يفر لالنتحػػاريفر ك ػػييفر النيايػػةيفر 
تتػػراكـيفر محػػاكالتيفر انتحػػاريفر نشػػطةيفر لػػدىيفر اللػػرديفر كقػػديفر  تذبػػذبيفر مركػػزيفر اللػػرديفر  ػػييفر ىػػذهيفر ال مميػػةيفر ك قػػابيفر لتػػمث ريفر 

يفر (.69:يفر 1969ال ممياتيفر الب كلكليةيفر كالنلسيةيفر كااللتماعية.يفر يفر يفر يفر )سم اف،يفر 
 تعريفات االنتحار:

كمػػػايفر سػػػبقتيفر اهشػػػارةيفر إليػػػو،يفر  قػػػديفر ت ػػػددتيفر ت ريلػػػاتيفر االنتحػػػاريفر  ػػػييفر الدراسػػػػاتيفر االنتحـــار اصـــطالحًا : 
السكسػػ كلكليةيفر كالنلسػػيةيفر لظػػاىرةيفر االنتحػػار،يفر كمػػايفر ت ػػددتيفر مػػداخليفر البػػاحث فيفر كاتلاىػػاتيـيفر  ػػييفر تحد ػػدىـيفر 

 زةيفر عمىيفر النحكيفر التالي:لت ريفيفر االنتحار،يفر كيمكفيفر لنايفر افيفر نم زيفر  ييفر ىذايفر الردديفر ب فيفر عدةيفر اتلاىاتيفر باريفر 
كل ليفر ىذايفر الخم يفر إنمػايفر  رلػهيفر إلػىيفر أفيفر دكريفر كػايـيفر اليفر يمخػذيفر بالقرػديفر  ػييفر االنتحػاريفر )النيػة(يفر ألفيفر ىػذايفر يفر يفر يفر يفر يفر 

فيفر اختملػػتيفر  ػػييفر مظيرىػػايفر مػػهيفر مػػايفر يطمػػ يفر عم يػػويفر  ػػييفر رأيػػويفر  خػػرجيفر أنكاعػػابيفر أخػػرىيفر مػػفيفر التػػدم ريفر الػػذاتييفر ،يفر كاا
النتحػػػاريفر مؤكػػػدابيفر عمػػػىيفر كعمػػػىيفر النقػػػيضيفر مػػػفيفر ذلػػػؾيفر نلػػػديفر مػػػفيفر ي ػػػّرؼيفر ا،يفر انتحػػػاريفر  إنيػػػايفر تتحػػػديفر م ػػػويفر تمامػػػابيفر 

رادييفر بقتػليفر الشػخصيفر  الم ر ةيفر كاهدراؾيفر كالقرديفر م ابيفر ح ثيفر ي ّر ػويفر الػب ضيفر عمػىيفر أنػويفر "إلػراءيفر مقرػكديفر كاا
يفر .(2000:52لنلسويفر أكيفر تدم ريفر ذاتو")السكري،

كمػػفيفر المالحػػظيفر أفيفر م ظػػـيفر الت ريلػػاتيفر التػػييفر قػػدمتيفر لمرػػطمحيفر االنتحػػاريفر تمتقػػييفر مػػهيفر مػػايفر ذىػػبيفر إليػػويفر يفر يفر يفر يفر 
يفر سيفر كاختياريفر الطري .دكريفر كايـيفر مفيفر ح ثيفر الم ر ةيفر كقتليفر النل

كمفيفر نماذجيفر ىذايفر االتلاهيفر أي ابيفر ت ريف:يفر )يفر شارؿيفر بمكنكؿ(يفر يفر لالنتحاريفر ،يفر بمنو:يفر الل ليفر الذييفر يردريفر يفر يفر يفر يفر يفر 
يفر عفيفر إنسافيفر يل ليفر المكتيفر عفيفر كعييفر كرمـيفر قدرتويفر عمىيفر اختياريفر الحياةيفر دكنمايفر  ركرةيفر أخالقية.يفر 

يفر (يفر 1969:46)سم اف،
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(يفر  ػػػييفر تمك ػػػدهيفر ل نرػػػريفر الم ر ػػػةيفر يفر كمػػػفيفر الكا ػػػحيفر أفيفر ىػػػذايفر الت ريػػػفيفر  تػػػمثريفر بت ريػػػفيفر )يفر دكريفر كػػػايـيفر يفر يفر يفر يفر 
كاهدراؾيفر كالقػػدرةيفر عمػػىيفر االختيػػاريفر الػػكاعييفر بػػ فيفر الحيػػاةيفر كالمػػكت.يفر كىػػكيفر أي ػػابيفر  خػػرجيفر االنتحػػاريفر مػػفيفر  ئػػةيفر 

يفر السمكؾيفر المر ي.
 :يفر تعريف ىليناّس .1

"االنتحػػاريفر ىػػكيفر حالػػةيفر المػػكتيفر النػػاتجيفر عػػفيفر   ػػليفر يمتيػػويفر ال ػػحيةيفر بنلسػػويفر بقرػػديفر قتػػليفر نلسػػويفر كلػػيسيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
كتيفر إرادييفر يقػدـيفر عميػويفر اللػرديفر لمخػالصيفر مػفيفر مشػاكمويفر كرػ كباتويفر الت حيةيفر بيػايفر لشػيءيفر آخػر،يفر أييفر ىػكيفر مػ

يفر بنلسػػويفر باختيػػاريفر الكسػػ  مةيفر التػػييفر تحقػػ يفر لػػويفر م ػػريفر المحتممػػةيفر التػػييفر نشػػمتيفر مػػفيفر حياتػػويفر  ػػييفر اللماعػػةيفر كيقػػـك
يفر (.24)الل كش،يفر د.ت:انتحارابيفر تاماب"

يم ػػزيفر بػػ فيفر السػػمكؾيفر االنتحػػارييفر كبػػ فيفر يفر -عمػػىيفر النقػػيضيفر مػػفيفر ت ريػػفيفر دكريفر كػػايـيفر –كىػػكيفر ت ريػػفيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
يفر مكتيفر االلتماعييفر اهلبارييفر كأىميايفر الت حية.أشكاؿيفر ال
ك ػػػييفر ذاتيفر السػػػياؽيفر يػػػمتييفر ت ريػػػفيفر )اسػػػيكركؿ(يفر كىػػػكيفر مػػػفيفر الت ريلػػػاتيفر التػػػييفر أكػػػدتيفر عمػػػىيفر عػػػزؿيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 

باختيػػاريفر  ػػردييفر أكيفر تحػػتيفر مليػػريفر يفر Sacrifice actionsالسػػمكؾيفر االنتحػػارييفر عػػفيفر أ  ػػاؿيفر الت ػػحيةيفر 
يفر إعلػػػػػػػػػابيفر التمػػػػػػػػاعي،يفر ألفيفر الت ػػػػػػػػحيةيفر ليسػػػػػػػػتيفر سػػػػػػػػمككابيفر مر ػػػػػػػػػيابيفر )كاالنتحػػػػػػػػار(يفر كلكنيػػػػػػػػايفر مك ػػػػػػػػه

يفر .(1969:96)سم اف،
 :Shneidmanتعريف شنايدمان .2

يفر disease  ػليفر شػخصيفر  نيػييفر حيػػاةيفر اللػرديفر ذاتيػابيفر كقرػديابيفر  ؤكػػديفر عمػىيفر أفيفر االنتحػاريفر لػيسيفر مر ػػابيفر يفر يفر يفر يفر يفر 
يفر .يفر self- destructive behaviorكلكنويفر ظاىرةيفر م قدةيفر مفيفر السمكؾيفر الذييفر يستيدؼيفر تدم ريفر الذاتيفر 

لػػرديفر الكاعيػػةيفر بػػالمكتيفر ك  مػػويفر أكيفر أ  ػػاؿيفر لتنل ػػذيفر ىػػذهيفر كمػػايفر يشػػ ريفر إلػػىيفر أفيفر ت ريػػفيفر االنتحػػاريفر يشػػمليفر رمبػػةيفر ال
يفر الرمبة.

يفر كيالحظيفر أفيفر ىذايفر الت ريفيفر لويفر عدةيفر اتلاىاتيفر :
 االتجاه اَلول :

 .القرديةيفر  ييفر الل ليفر عكسيفر مايفر  راهيفر دكريفر كايـ 
 .إفيفر االنتحاريفر اليفر ي ديفر مر ابيفر كبالتالييفر  السمكؾيفر االنتحارييفر ليسيفر سمككابيفر مر ّياب 
  عمػػىيفر الل ػػليفر المػػكتيفر كيشػػ ريفر )م نػػاكرد(يفر عمػػىيفر أفيفر ب ػػضيفر عنرػػريفر الػػكعييفر كاهدراؾيفر لمنت لػػةيفر المترتبػػةيفر

عممػػاءيفر الػػنلسيفر المر ػػىيفر  ر  ػػكفيفر التم  ػػزيفر بػػ فيفر االنتحػػاريفر السػػكييفر كاالنتحػػاريفر المر ػػي،يفر كيػػركفيفر أنيمػػايفر 
ملػػرديفر نػػػكع فيفر مػػػفيفر المػػػكتيفر الطػػػكعي،يفر يقػػػكؿيفر )دكشػػةيفر (:يفر لػػػيسيفر بػػػذييفر شػػػمفيفر  ػػػذكريفر أفيفر يكػػػكفيفر الحػػػا زيفر أكيفر 

اليفر شػػ كريابيفر  ػػذلؾيفر كمػػويفر عبػػارةيفر عػػفيفر أشػػكاؿيفر يفر الػػدا هيفر ال امػػليفر عمػػىيفر االنتحػػاريفر سػػكيابيفر أكيفر مر ػػيابيفر شػػ كريابيفر أك
خارػػةيفر تتسػػ يفر  ػػييفر اهطػػاريفر ال ػػاـيفر لالنتحػػار،يفر كىػػذايفر ي نػػييفر مػػفيفر كليػػةيفر نظػػرهيفر أفيفر االنتحػػاريفر لػػيسيفر مر ػػيابيفر 
بػػالت ريفيفر إاليفر أفيفر ب ػػضيفر أشػػكالويفر  قػػ يفر تخ ػػهيفر لمشػػركأيفر المر ػػيةيفر التػػييفر لػػـيفر تب ػػديفر السػػببيفر الكح ػػديفر عمػػىيفر 

 .(1987:430ارد،يفر ث)م يفر يفر الرمـيفر مفيفر أىم تيا
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 االتجاه الثاني :
 تلويفر ب ضيفر الباحث فيفر إلىيفر تبنييفر الم نىيفر المنكييفر  ييفر ت ريليـيفر لالنتحاريفر ح ثيفر عر ويفر )سػم اف(يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 

كانتيػتيفر حياتػويفر نت لػةيفر ىػذهيفر بمنويفر كليفر   ليفر أكيفر أ  اؿيفر يقكـيفر بيايفر رػاحبيايفر لقتػليفر نلسػويفر بنلسػويفر كقػديفر تػـيفر ذلػؾيفر 
يفر (.50:يفر 1990)سم اف،يفر األ  اؿ
تحػػػار،يفر كتحق ػػػ يفر النت لػػػةيفر  ت ػػػحيفر مػػػفيفر ىػػػذايفر الت ريػػػفيفر تمك ػػػدهيفر عمػػػىيفر عنرػػػريفر القرػػػديةيفر  ػػػييفر االنيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 

المقركدةيفر بالل ليفر المكتيفر ،يفر كمفيفر ىنايفر يشترأيفر ىذايفر الت ريفيفر شرط فيفر اليفر بػديفر مػفيفر تكا رىمػايفر  ػييفر الل ػليفر أكيفر 
األ  اؿيفر أكيفر السمكؾيفر التييفر يقكـيفر بيايفر الشخصيفر ليردؽيفر عميويفر مرطمحيفر االنتحاريفر كىما:يفر القرد،يفر كتحق  يفر 

يفر المكتيفر   الب.
لت ريػفيفر إذايفر انتلػىيفر القرػد،يفر أكيفر لػـيفر  تحقػ يفر المػكتيفر كبمليكـيفر المخاللةيفر اليفر ي ديفر الل ليفر انتحارابيفر يفر طبقابيفر ليذايفر ا

يفر أكيفر ىمايفر م اب.
رادييفر يفر :يفر االنتحػػػاريفر بمنػػػو(2000:521)السػػػكرى،يفر ك ػػييفر السػػػياؽيفر نلسػػػويفر ي ػػػرؼيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر  إلػػػراءيفر مقرػػػكديفر كاا

يفر بقتليفر الشخصيفر لنلسويفر كتدم ريفر ذاتو.يفر يفر .
 االتجاه الثالث :

 كيذىبيفر أرحابويفر إلىيفر التم  زيفر ب فيفر نكع فيفر مفيفر االنتحاريفر  ييفر الت ريفيفر ،يفر ىما:
 اريفر الحق  يفر ،يفر كاالنتحاريفر النلسييفر ،يفر أييفر المكتيفر اللسدييفر الل مييفر .االنتح 
  يفر بمنويفر قتليفر اهنسافيفر لنلسويفر عمداب.يفر 1976 االنتحاريفر اللسدييفر عر ويفر كليـيفر الخكلييفر

ب نمايفر ي رؼيفر االنتحاريفر النلسييفر بمنويفر نكعيفر مفيفر االنتحاريفر م ريفر الرريحيفر ح ثيفر  زىديفر الػب ضيفر الحيػاةيفر تمامػابيفر 
نلسػيـيفر  يرػابكفيفر بحػاالتيفر مر ػيةيفر ،يفر كلقػديفر عػابيفر أكيفر  بن كنيايفر كتػد  يـيفر عكامػليفر اليػمسيفر إلػىيفر تحطػيـيفر أ

الباحثكفيفر عمىيفر الزىديفر أنويفر خطريفر  تيدديفر الحياةيفر بإ  ا ويفر اللسػديفر الػركحيفر م ػابيفر كأنػويفر أييفر الزىػديفر ي ػاديفر آخػريفر 
ارد(يفر أفيفر الزىػديفر  ختمػفيفر اختال ػابيفر لػذريابيفر عػفيفر االنتحػاريفر مػفيفر ثػ ماألمريفر كالباتيفر المرءيفر نحكيفر ذاتو.يفر كيقرريفر )

المرءيفر نلسويفر بكعيويفر ،يفر ك ييفر الزىديفر  رمبيفر المرءيفر بالسػمكيفر ح ثيفر مقردهيفر ال م  ،يفر  االنتحار:يفر ىكيفر أفيفر يقتليفر 
بنلسويفر ركحيابيفر حتىيفر  كلديفر لحياةيفر لد دةيفر يلقديفر   يايفر اللسديفر ش ئابيفر مفيفر سيطرتويفر الطامية.يفر كاألمػريفر  ػييفر الزىػديفر 

األخالقيةيفر كالرك ية،يفر كمفيفر ىكيفر أمريفر االست ا ةيفر عفيفر األنايفر ال اطليةيفر المت لر ةيفر األنانيةيفر بمفيفر الل ائليفر 
يفر ارهيفر كس مةيفر تنقيةيفر كرقييفر ركحييفر كليسيفر مايةبيفر  ييفر ذاتو. نظريفر إلىيفر الزىديفر باعتبيفر ثـيفر  يكيفر 

يفر (.85:يفر 1967)م ثارد،يفر 
ب فيفر االنتحاريفر الم نػكييفر كالػذييفر ي نػييفر  ػييفر نظػرهيفر طمػسيفر شخرػيةيفر (2:يفر 1992)المح داف،يفر كيم زيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 

اهنسػػػافيفر بح ػػػثيفر يرػػػبحيفر عػػػاطالبيفر عػػػفيفر اهنتاليػػػةيفر الل الػػػةيفر الرػػػحيحةيفر ،يفر كعر ػػػةيفر لحرػػػابةيفر بػػػاألمراضيفر 
س،يفر إمػايفر عػفيفر طريػ يفر الحقػفيفر السػمّيةيفر ،يفر أكيفر التػردييفر مػفيفر مكػافيفر مرتلػهيفر ،يفر النلسية.يفر كاالنتحاريفر ىكيفر قتليفر الػنل

يفر أكيفر  ربيفر النلسيفر بالرراصيفر أكيفر ت م  يفر النلسيفر بحبليفر ثـيفر قتميايفر  لمةيفر شن يفر النلس.يفر 
يفر 
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 االتجاه الرابع :
كيم ػليفر أرػحابيفر ىػذايفر االتلػاهيفر إلػىيفر التكسػهيفر  ػييفر ت ريػفيفر االنتحػاريفر بح ػثيفر يمكػفيفر أفيفر يشػمليفر أنكاعػابيفر يفر يفر يفر يفر يفر 

يفر ار.يفر أخرىيفر مفيفر السمكؾيفر المقاربةيفر لالنتح
(،يفر كىػكيفر ي ػرؼيفر االنتحػاريفر بمنػويفر :يفر قتػليفر يفر 1938مفيفر أرحابيفر ىذايفر االتلاهيفر  تم زيفر ت ريفيفر )يفر كارؿيفر منلزيفر 

يفر .افيفر المكتيفر الناتجيفر عالالبيفر أكيفر آلالبيفر اهنسافيفر نلسويفر بالطريقةيفر التييفر  ختارىايفر سكاءيفر ك
يفر .(85)الل كش،يفر د.ت:

النتحاريفر لمايفر ليايفر اىتـيفر بالنصيفر عمىيفر اختياريفر الكس مةيفر التييفر  تـيفر بيايفر ايفر كيالحظيفر الباحثيفر أفيفر االتلاهيفر الرابهيفر 
يفر مفيفر داللةيفر  ييفر التحم ليفر النلسي.

إنويفر ت ريفيفر لامهيفر كلكنويفر م ريفر مانهيفر  خم يفر ب فيفر االنتحاريفر كب فيفر أنكاعيفر أخرىيفر مػفيفر السػمكؾيفر المقاربػةيفر يفر يفر يفر يفر يفر 
لػػويفر كالزىػػديفر كالتنسػػؾيفر كالترػػكؼيفر كالرىبنػػةيفر عمكمػػاب،يفر   ػػالبيفر عػػفيفر الت ػػحيةيفر كاالستشػػياد،يفر كمػػايفر أنػػويفر يشػػمليفر 

كال قميػةيفر كقػديفر أطمػ يفر عم يػايفر )منلػز(يفر مرػطمحيفر االنتحػاريفر ركرابيفر مفيفر إدمافيفر الخمر،يفر كاألمػراضيفر النلسػيةيفر 
يفر (.1969:46المزمف)سم اف،

كاليفر شػػػؾيفر أفيفر ىػػػذايفر الت مػػػيـيفر لمت ريػػػفيفر ي ػػػديفر نقطػػػةيفر  ػػػ فيفر لمػػػايفر  ت ػػػمنويفر مػػػفيفر الخمػػػ يفر الشػػػد ديفر بػػػػ فيفر يفر يفر يفر يفر 
يفر ملمكعةيفر مفيفر األ  اؿيفر المتنا رةيفر  ييفر دكا  يايفر كماياتيايفر ككظيلتيايفر النلسيةيفر كااللتماعيةيفر إلىيفر حديفر ب  د.

 االتجاه الخامس :
نمايفر  ؤكدكفيفر أنويفر عمميةيفر يفر يفر يفر يفر يفر  كير ضيفر أرحابويفر النظريفر إلىيفر االنتحاريفر عمىيفر أنويفر   ليفر أكيفر حدثيفر منلرد،يفر كاا

يفر د ناميةيفر مق دة.
(،يفر ح ػثيفر أشػاركايفر إلػىيفر أفيفر االنتحػاريفر يفر Beck alكمفيفر ىذهيفر الت ريلاتيفر  برزيفر ت ريفيفر )بيؾيفر كآخركفيفر يفر يفر يفر يفر يفر 

ارهيفر كاق ػػابيفر عمػػىيفر لػػيسيفر حػػدثابيفر من ػػزالبيفر بػػليفر ىػػكيفر عمميػػةيفر م قػػدةيفر كأفيفر السػػمكؾيفر االنتحػػارييفر يمكػػفيفر ترػػكرهيفر باعتبػػ
يفر مترليفر لقكةيفر كامنةيفر تشمل:يفر تركريفر االنتحار،يفر ثـيفر التممالتيفر االنتحارية،يفر  م يػايفر محاكلػةيفر االنتحػاريفر كأخ ػرابيفر 

(يفر مػهيفر الت ريػفيفر Bonner & Rich1987كيتلػ يفر )بػكنريفر كريػتشيفر يفر ،إكمػاؿيفر ىػذهيفر المحاكلػةيفر االنتحاريػةيفر 
تبػػػدأيفر بترػػػكريفر السػػػاب ،يفر ح ػػػثيفر عّر ػػػايفر السػػػمكؾيفر االنتحػػػارييفر بمنػػػو:يفر "عمميػػػةيفر مركبػػػةيفر مػػػفيفر مراحػػػليفر مختملػػػةيفر 

االنتحاريفر الكامفيفر كيتقدـيفر خالؿيفر مراحليفر مفيفر تممليفر االنتحاريفر النشػ يفر ثػـيفر التخطػي يفر لالنتحػاريفر النشػ يفر ك ػييفر 
كالتيفر انتحػػاريفر نشػػطةيفر لػػدىيفر اللػػرديفر كقػػديفر  تذبػػذبيفر مركػػزيفر اللػػرديفر  ػػييفر ىػػذهيفر ال مميػػةيفر ك قػػابيفر االنيايػػة،يفر تتػػراكـيفر محػػ

يفر (.1998:69لتمث ريفر ال ممياتيفر الب كلكليةيفر كالنلسيةيفر كااللتماعيةيفر ) ا د،
يفر بيػايفر رػاحبيايفر لقتػليفر نلسػويفر بنلسػويفر كقػديفر يككمايفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر  يفر سم اف(:يفر أنويفر كليفر   ليفر أكيفر أ  اؿيفر يقػـك  ر ويفر )مكـر

يفر (.1998:45تـيفر لويفر ذلؾيفر كانتيتيفر حياتويفر نت لةيفر ليذهيفر األ  اؿيفر ) ا د،
كبنػػػاءبيفر عمػػػىيفر مػػػايفر سػػػب يفر  ت ػػػحيفر أفيفر السػػػمكؾيفر االنتحػػػارييفر عمميػػػةيفر م قػػػدةيفر أكيفر مترػػػليفر يمثػػػليفر أحػػػديفر يفر يفر يفر 

يفر اللػػػرديفر بمحػػػاكالتيفر طر يػػػةيفر ترػػػكريفر االنتحػػػاريفر الكػػػامفيفر ،يفر ثػػػـيفر  تطػػػكريفر خػػػال ؿيفر مراحػػػليفر مختملػػػةيفر ح ػػػثيفر يقػػػـك
يفر االنتحاريفر ،يفر كيفر ليذايفر يمكفيفر ت ريفيفر تركريفر السمكؾيفر االنتحاريفر بالتالييفر :
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السمكؾيفر االنتحارييفر ،يفر  بدأيفر بم كاريفر انتحاريػةيفر كاممػةيفر ثػـيفر تلك ػريفر مكثػفيفر ثػـيفر  نتيػييفر بمحػاكالتيفر انتحاريػةيفر  .1
   ميةيفر .يفر 

  تطكريفر السمكؾيفر االنتحارييفر بركرةيفر تدريليةيفر .يفر  .2
ريفر كيفر المشػػػػاعريفر كيفر األحاسػػػػيسيفر كيفر محػػػػاكالتيفر االنتحػػػػاريفر النالحػػػػةيفر أكيفر  ت ػػػػمفيفر ملمػػػػكعيفر مػػػػفيفر اال كػػػػا .3

 .(2011:6179)عبديفر اللكاد،اللاشمة
ليرػفيفر طائلػػةيفر مػفيفر األ كػػاريفر يسػتخدـيفر مرػطمحيفر االنتحاريػػةيفر الػػييفر أفيفر يفر (2005:36)عبػدالخال ،كيشػ ريفر 
يفر تيفر :كالسمككيا

 التلك ريفر االنتحارييفر م ريفر المحدد:يفر مثاؿيفر ذلؾيفر أ كاريفر المكت،يفر ك كرةيفر الترح بيفر بالمكت. .1
 نتحار:يفر عندمايفر تك هيفر نيةيفر المكتيفر  ييفر ركرةيفر حسيةيفر عيانية.خط يفر اال .2
محاكلػػػةيفر االنتحػػػار:يفر عنػػػدمايفر يرػػػليفر الترح ػػػبيفر الظػػػاىريفر بػػػالمكتيفر أكيفر نيػػػةيفر المػػػكتيفر إلػػػىيفر أ  ػػػاؿيفر  كق يػػػايفر  .3

 الشخصيفر بنلسويفر لكنيايفر اليفر تتككفيفر مم تة.
 إيماءاتيفر االنتحار:يفر محاكلةيفر ذاتيفر درلةيفر منخل ةيفر مفيفر اهماتةيفر تنلذيفر عادةيفر بشكليفر مبس . .4
 مكلويفر إلىيفر الذاتيفر بنيةيفر كقرد.يفر االنتحاريفر الكامل:يفر مكت .5

(يفر إلػىيفر أفيفر الل ػليفر االنتحػارييفر   ػليفر مركػبيفر قكامػويفر ب ػضيفر يفر Menninger , kكمايفر أشاريفر )كارؿيفر ماننلز"يفر 
يفر (.2001:126رمباتيفر ثالثيفر ىي:يفر )عسكر،يفر 

ــُل  .1 ــة  فــي أن َأقت نزعػػةيفر عدكانيػػةيفر ككراىيػػةيفر كرمبػػاتيفر  ػػييفر اتيػػاـيفر ا خػػريفر يفر :Wesh To Killرغب
بادتويفر كاالنتقاـيفر منيكيفر تتمثليفر  ي  األنايفر .يفر كتكب خويفر كاا

ش كريفر بالذنبيفر كاتياـيفر الذاتيفر كرمبةيفر  ييفر عقابيايفر كىييفر رمبةيفر يفر :Wesh To Killرغبة في أن ُأقتَل  .2
تشت يفر كلكدىايفر مفيفر طبي ةيفر تككيفيفر أنايفر األعمىيفر ،يفر  إفيفر شدةيفر كلدافيفر اهثـيفر كمايفر  تب ويفر مفيفر تكب خ،يفر كيفر اتياـيفر 

نويفر مػفيفر ذاتييفر يكشلافيفر حالةيفر ممحػةيفر إلػىيفر ال قػابيفر ،يفر لػذلؾيفر  يػييفر تت ػمفيفر النزاعػاتيفر المازككيػةيفر بمػايفر تت ػم
 استمتاعيفر بالخ كعيفر كيفر انيزاـيفر كيفر تمذذيفر بم اناةيفر األنا.يفر 

ترح ػبيفر بػالمكتيفر نت لػةيفر الشػ كريفر باليػمسيفر كال ػياعيفر كخ بػةيفر يفر :Wesh To dieرغبة فـي أن ُأقتـل  .3
األمل،يفر كيفر ىييفر تتكلديفر  ييفر اليكيفر بكلويفر عاـيفر كيفر مريزةيفر المكتيفر كيفر التػدم ريفر ،يفر كيفر م ػمكفيفر ىػذهيفر الرمبػةيفر ي ػكديفر 

الخػػكؼيفر كيفر تثبػػي يفر اليمػػةيفر كيفر الخ بػػةيفر كيفر إحسػػاسيفر عػػاـيفر يفر الػػىيفر التحػػكؿيفر األساسػػييفر باليػػمسيفر كيفر يسػػاندهيفر كلػػداف
بالتلنبيفر كقديفر  ت مفيفر السمكؾيفر االنتحارييفر ىذهيفر الدنيامكياتيفر أكيفر ب  يايفر ،يفر لكفيفر كلكدىايفر أكيفر   ال تيػايفر اليفر 

يفر بدرلةيفر كاحدةيفر ،يفر إنمايفر تظيريفر مهيفر تنا ريفر  ييفر شدةيفر كليفر منيا.  تقـك
كيػابيفر كيفر تحػدثيفر كحسبيفر من لريفر ىذهيفر ال كامليفر كيفر النزعاتيفر تتلاعليفر م نػايفر  ػييفر الشخرػيةيفر تلاعػليفر د نامييفر يفر يفر يفر 

 (.1994:29كطمةيفر شركأيفر م  نةيفر يسكديفر أحدىايفر كيفر  ؤدييفر إلىيفر تنل ذيفر االنتحار.يفر )منيمة،يفر 
يفر أفيفر ىناؾيفر عدةيفر أنكاعيفر مفيفر االنتحاريفر :يفر E.Durkheimكقديفر حدديفر أم ليفر دكريفر كايـ

يفر ىكيفر "االنتحاريفر اال ثاري"يفر ح ثيفر  نتحريفر اللرديفر مد كعابيفر بإخالرويفر لمملتمه.يفر النوع اَلول:
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يفر اني"يفر ح ثيفر  نطكييفر بال كسيفر عمىيفر مبالنةيفر اللرديفر  ييفر تقد ريفر نلسو.ىكيفر "االنتحاريفر األنيفر النوع الثاني:
نشػػػميفر مػػػفيفر اخػػػتالؿيفر النظػػػاـيفر كىػػػكيفر االنتحػػػاريفر الػػػذييفر  نطػػػكييفر عمػػػىيفر التلكػػػؾيفر االلتمػػػاعييفر كييفر النـــوع الثالـــث:
يفر (.90:يفر 1990)ال ليلي،يفر االلتماعي

يفر أفّار خاطئة عن االنتحار:
بػػ فيفر عمػػكـيفر النػػاسيفر أ كػػاريفر يفر تل ػػديفر الخبػػرةيفر اهكم نيكيػػةيفر  ػػييفر مركػػزيفر األزمػػاتيفر كالطػػكارئيفر أنػػويفر قػػديفر تشػػيهيفر يفر يفر يفر يفر 

خاطئةيفر أكيفر خرا ػاتيفر عػفيفر االنتحػار،يفر كتمػؾيفر دالئػليفر  نبنػييفر أفيفر  تنبػويفر إل يػايفر االخترارػ كفيفر اهكم نيك ػكفيفر 
عنػػديفر تقػػد ريفر احتمػػاالتيفر االنتحػػاريفر لػػدىيفر ب ػػضيفر األشػػخاصيفر الم ر ػػ فيفر ليػػذايفر الخطػػر.يفر كمػػفيفر أبػػرزيفر ىػػذهيفر 

كالتػػػييفر يفر 197:2001)،الرشػػػ دييفر كآخػػػركفيفر (الخرا ػػػاتيفر أكيفر األ كػػػاريفر الخاطئػػػةيفر عػػػفيفر االنتحػػػاريفر مػػػايفر أكردهيفر 
يفر  مخريايفر بمايفر  مي:

يفر االنتحاريفر  ييفر أفيفر تد هيفر الحالةيفر نحكيفر اهقداـيفر عمىيفر   ليفر االنتحار.يفر كال كسيفر ىكيفر  .1 تتسببيفر مناقشةيفر 
الرحيحيفر برلةيفر عامة،يفر  مناقشةيفر االنتحاريفر مهيفر شخصيفر آخريفر  بدييفر  يمابيفر كت اطلابيفر مهيفر الحالة،يفر يحتمليفر 

 ت  ديفر قدرتويفر عمىيفر  ب يفر ذاتو.يفر كث رابيفر أفيفر  زكديفر الحالةيفر بإحساسيفر باالرتياحيفر كبالرمبةيفر  ييفر شراءيفر الكقتيفر ليس
لذلؾيفر نلديفر أفيفر ال مماءيفر  ييفر الكقتيفر الحا ريفر قديفر حاكلكايفر االستلادةيفر مفيفر البحكثيفر النلسيةيفر كااللتماعيةيفر ،يفر 

رديفر كذلؾيفر مفيفر خالؿيفر الملتمهيفر ،يفر  نسبيفر إذيفر خرجيفر ب  يـيفر ببحكثيفر ترتكزيفر عمىيفر التلاعليفر ب فيفر الب ئةيفر كالل
يفر (Trouve, 1977 : 125 ) االنتحاريفر مرتبطةيفر كظيليابيفر بدرلةيفر االندماجيفر االلتماعييفر 

إفيفر الحاالتيفر التييفر تيدديفر باالنتحاريفر لفيفر تقدـيفر عمىيفر االنتحػار،يفر كىػذايفر م ػريفر رػحيحيفر ،يفر  م ظػـيفر األشػخاصيفر 
الػػذ فيفر أقػػدمكايفر عمػػىيفر االنتحػػاريفر كػػانكايفر قػػديفر ىػػددكايفر بػػويفر مػػفيفر قبػػل،يفر أكيفر كػػانكايفر قػػديفر أ رػػحكايفر لػػب ضيفر م ػػار يـيفر أكيفر 

 أردقائيـيفر أكيفر أقاربيـيفر عمايفر تراكدىـيفر مفيفر نكايايفر  ييفر ىذايفر الشمف.
عقالنػػػػييفر ،يفر قػػػػديفر يكػػػػكفيفر ىكػػػػذا،يفر كلكػػػػفيفر كػػػػليفر حػػػػاالتيفر االنتحػػػػاريفر أكيفر محػػػػاكالتيفر يفر إفيفر االنتحػػػػاريفر عمػػػػليفر ال .2

 االنتحاريفر تقريبابيفر قديفر تنطكييفر عمىيفر منزىيفر ذاتييفر ح نمايفر نتناكليايفر مفيفر منظكريفر الحالةيفر ذاتيا.
األثػػػرييفر إلػػػىيفر أسػػػبابيفر  رديػػػةيفر أكيفر شخرػػػّيةيفر كيكػػػكفيفر تحػػػتيفر تػػػمث ريفر عكامػػػليفر أسػػػريةيفر  رلػػػهيفر االنتحػػػاريفر يفر يفر يفر يفر يفر 

إعطاءيفر اسـيفر أثرييفر لنم يفر االنتحاريفر الذييفر  نتجيفر عفيفر حالةيفر كتلككيايفر ح ثيفر يقكؿيفر )يفر إم ليفر دركايـيفر (يفر :يفر يمكفيفر 
يفر .يفر (Durkheim,1976:223) رديةيفر لـيفر تلديفر حدكدىايفر 

إفيفر األشػػػخاصيفر الػػػذ فيفر  نتحػػػركفيفر يل مػػػكفيفر ذلػػػؾيفر ألنيػػػـيفر متخملػػػكفيفر عقميػػػاب.يفر كمػػػرةيفر أخػػػرى،يفر ىػػػذايفر لػػػيسيفر  .3
برػػحيح،يفر  ػػاليفر تكلػػديفر إاليفر نسػػبةيفر  ػػئ مةيفر مػػفيفر األشػػخاصيفر الػػذ فيفر حػػاكلكايفر االنتحػػاريفر أكيفر انتحػػركايفر بػػاليفر   ػػليفر 

رػػػكايفر عمػػػىيفر أنيػػػػـيفر ذىػػػان كفيفر  م ظميػػػـيفر  بػػػدكفيفر كمشػػػػخاصيفر عػػػاد  فيفر كلكػػػنيـيفر ي ػػػانكفيفر بشػػػػدةيفر ممػػػفيفر ُشخ
االكتئاب،يفر أكيفر الكحدة،يفر أكيفر اليمس،يفر أكيفر ال لز،يفر أكيفر الردمة،يفر أكيفر الكمديفر كالحزف،يفر أكيفر اهحباأيفر الشد د،يفر أكيفر 

 (.2001:197)الرش دي،ابيفر انل اليابيفر كاليفر يستطي كفيفر تحممو كاليكفيفر مكقلابيفر مشحكن
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مفيفر )يفر تكماسيفر كقرينستريتيفر (يفر بدراساتيفر نلسّيةيفر خارةيفر استطاعابيفر بل ميايفر كىذايفر  تل يفر مهيفر مايفر قاـيفر بويفر كليفر 
حاالتيفر ت ديفر مر يةيفر كىييفر :يفر األمراضيفر ال قميػةيفر ،يفر كارتلػاعيفر ال ػن يفر ،يفر التنبؤيفر بظيكريفر االنتحاريفر  ييفر أربهيفر 

يفر (.Fox, 1978 :173)كأمراضيفر القمبيفر ،يفر كاألكراـيفر الخب ئةيفر .
 بدكيفر ىذايفر رحيحابيفر  ييفر ب ضيفر إفيفر االنتحاريفر  تـيفر داخليفر أسريفر م  نة،يفر كىكيفر بالتالييفر م ليفر مكركثيفر ،يفر قديفر  .4

 الحاالت،يفر كلكفيفر الم ليفر إلىيفر االنتحاريفر ليسيفر مكركثاب،يفر  يكيفر إمايفر أفيفر يككفيفر مت ممابيفر أكيفر مكقلياب.
 ػإذايفر كػافيفر المحػي يفر الػذييفر  نشػميفر  يػويفر اللػرديفر منمػكريفر بالحػبيفر كالقبػكؿيفر ،يفر  يػذايفر يفر يسػمحيفر لػويفر باسػت ماؿيفر طاقتػويفر 

حسػػبيفر )يفر كػارؿيفر ركلػػرسيفر (يفر الح كيػةيفر لالترػاؿيفر بػػالكاقهيفر ،يفر أييفر إ لػاديفر مػػادةيفر تسػمحيفر لػويفر بػػالتطكريفر السػكييفر ،يفر 
ترلهيفر محاكلةيفر االنتحاريفر كاأل كاريفر االنتحاريةيفر إلىيفر  كرةيفر عدـيفر قدرةيفر اللرديفر عمىيفر أداءيفر كظائلويفر عمػىيفر أحسػفيفر 

 تػرةيفر الطلكلػةيفر ،يفر ممػايفر كلويفر كىػذايفر رالػهيفر بػدكرهيفر إلػىيفر ميػابيفر لػكيفر أسػرييفر ممػيءيفر بػالقبكؿيفر الالمشػركأيفر خػالؿيفر 
مػػىيفر أسػػاسيفر طريقػػةيفر إحسػػاسيفر أدىيفر إلػػىيفر ان ػػداـيفر القػػدرةيفر لتطػػكيريفر نظػػاـيفر لسػػمييفر ذايفر قيمػػةيفر .يفر  األنػػايفر  تشػػكليفر ع

الطلليفر مفيفر طرؼيفر األشخاصيفر الميم فيفر  ييفر كسطويفر ،يفر كالذ فيفر يسم يـيفر كارؿيفر ركلرسيفر "يفر األ راديفر الم ا  ريفر 
"يفر  لييفر ال ائمةيفر النككيةيفر الم اررةيفر مػثالبيفر ،يفر  تمثػليفر األ ػراديفر الم ػا  ريفر  ػييفر ا بػاءيفر كاهخػكةيفر ،يفر كتكػكفيفر التي ئػةيفر 

يفر (.2008:59)زى ر،النلسيةيفر داخليفر اهطاريفر ال ائمييفر  ييفر مالبيفر األحيافيفر 
إذايفر  كريفر شخصيفر ذاتيفر مرةيفر  ييفر أفيفر  نتحر،يفر  يكيفر سكؼيفر يلكػريفر دائمػابيفر  ػييفر االنتحػاريفر ،يفر مػرةيفر أخػرىيفر ىػذايفر  .5

ليسيفر برحيح،يفر  يناؾيفر نسبةيفر كب رةيفر مفيفر األشػخاصيفر ممػفيفر  كػركايفر بػذلؾيفر  ػييفر  تػرةيفر مػايفر مػفيفر حيػاتيـ،يفر كلكػفيفر 
م ظميػػـيفر لػػـيفر  بػػدكايفر اسػػت ادابيفر تػػكا قيـيفر مػػهيفر ىػػذايفر التيد ػػديفر المباشػػريفر لحياتػػو،يفر كت ممػػكايفر اسػػتلاباتيفر كأسػػال بيفر 

 مناسبة،يفر كعاشكايفر حياةيفر طكيمة،يفر كمنتلة،يفر كخاليةيفر مفيفر التيد ديفر بإ ذاءيفر الذاتيفر .يفر  ب 
لػػذلؾيفر إذايفر  كػػريفر اللػػرديفر باالنتحػػاريفر أكيفر راكدتػػويفر أ كػػاريفر انتحاريػػةيفر ،يفر أكيفر الرمبػػةيفر كيفر الم ػػليفر إلػػىيفر االنتحػػاريفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 

أثناءيفر أزماتيفر الحياةيفر ،يفر  يذايفر يحتاجيفر إلىيفر تدخليفر خاصيفر كيفر عالجيفر نلسييفر ،يفر حتىيفر يربحيفر اللػرديفر قػادرابيفر عمػىيفر 
يفر (.2010:18ال مليفر ،يفر يفر ثـيفر يربحيفر ع كابيفر  اعالبيفر التماعيابيفر )لم فيفر ،يفر التك فيفر كيفر 

ح نمايفر يحاكؿيفر شخصيفر االنتحاريفر ثـيفر  تخمىيفر عفيفر اهقداـيفر عميو،يفر  ػإفيفر ذلػؾيفر ي نػييفر أفيفر الخطػريفر قػديفر زاؿ.يفر  .6
ىػػػذايفر لػػػيسيفر رػػػحيحاب،يفر  مػػػفيفر المحتمػػػليفر أفيفر تكػػػكفيفر القػػػدرةيفر األكثػػػريفر احتمػػػاالبيفر لمخطػػػريفر ىػػػييفر  تػػػرةيفر التحسػػػ فيفر 

زائػديفر النشػاأيفر كالح كيػةيفر ب ػديفر  تػرةيفر االكتئػابيفر الشػد د.يفر كلػذايفر الممحكظيفر  ييفر المزاج،يفر ح نمايفر ير ريفر الشخصيفر 
بػةيفر اكتئابيػةيفر أكيفر محاكلػةيفر  إفيفر أحديفر دالئليفر الخطريفر يكمفيفر  ييفر  ترةيفر النشػكةيفر الزائػدةيفر )الشػم (يفر التػييفر ت قػبيفر نكيفر 

 .لالنتحار
إفيفر الشػػػػخصيفر الػػػػذييفر يلكػػػػريفر  ػػػػييفر االنتحػػػػاريفر ثػػػػـيفر  بػػػػدييفر سػػػػماحةيفر ككرمػػػػابيفر كسػػػػخاءبيفر كيتقاسػػػػـيفر ممتمكاتػػػػويفر  .7

عالمػػػاتيفر أكيفر دالئػػػليفر السػػػت ادةيفر حالتػػػويفر الطبي يػػػة.يفر لػػػيسيفر بال ػػػركرةيفر الشخرػػػية،يفر إنمػػػايفر يشػػػ ريفر بػػػذلؾيفر إلػػػىيفر 
ىكذا.يفر  كث ريفر مفيفر األشخاصيفر الػذ فيفر يقػدمكفيفر عمػىيفر االنتحػاريفر  بػدأكفيفر بالترػرؼيفر  ػييفر ب ػضيفر ممتمكػاتيـيفر 
أكيفر  يبكىايفر لن ػرىـ،يفر كذلػؾيفر  ػييفر اللتػرةيفر التػييفر يشػ ركفيفر   يػايفر بزيػادةيفر كا يػةيفر  ػييفر طػاقتيـيفر لكػييفر ي ممػكايفر خطػةيفر 

ديفر يكػكفيفر  ػييفر ب ػضيفر األحيػافيفر بمثابػةيفر الكرػيةيفر األخ ػرةيفر أكيفر "أفيفر محكمة.يفر  يذايفر التررؼيفر  ييفر ممتمكاتيـيفر قػ
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يستشػػيديفر عمػػىيفر ركحػػو".يفر  مثػػليفر ىػػذايفر السػػمكؾيفر الػػذييفر يرػػدريفر عػػنيـيفر قػػديفر يكػػكفيفر مؤشػػرابيفر إلػػىيفر شػػكليفر آخػػريفر مػػفيفر 
 (2001:197)الرش دييفر ،يفر النشكةيفر الزائدةيفر التييفر تنمرهيفر قبليفر اهقداـيفر عمىيفر   ليفر االنتحار

 ينػاؾيفر أنمػاأيفر عد ػدةيفر لالنتحػار،يفر  ب  ػيايفر لػيسيفر دائمػابيفر ىكػذايفر ،يفر يفر االنتحاريفر دائمابيفر عمليفر انػد اعييفر ،يفر إف .8
)الرشػ دييفر كتنل ػذهيفر بطريقػةيفر متركيػةيفر كمتمنيػةيفر يفر قديفر  ت مفيفر أ  االبيفر اند اعية،يفر كا خػريفر قػديفر  لػرييفر تخطيطػو

ألفيفر محػػػػاكلييفر االنتحػػػػاريفر قػػػػديفر  بػػػػدكفيفر مؤشػػػػراتيفر كيفر تحػػػػذ راتيفر لم مػػػػكىـيفر كمػػػػايفر يفر (196:يفر 2001كآخػػػػركف،يفر 
يفر .(2010:18لم فيفر ،يفر  رسمكفيفر عدةيفر عالماتيفر كيفر نداءاتيفر مساعدةيفر ب نيايفر حركاتيفر انتحاريةيفر )

 
 خصائص اَلشخاص الذين يقدمون على االنتحار:

قػػديفر اىػػتـيفر ب ػػضيفر البػػاحث فيفر بدراسػػةيفر الرػػكرةيفر اهكم نيكيػػةيفر التػػييفر ترػػفيفر األشػػخاصيفر الػػذ فيفر يقػػدمكفيفر عمػػىيفر ل
االنتحػػار،يفر كبم ر ػػةيفر مػػايفر قػػديفر يم ػػزىـيفر مػػفيفر خرػػاؿيفر يمكػػفيفر عمػػىيفر أساسػػيايفر تحد ػػديفر األشػػخاصيفر الم ر ػػ فيفر 

فيفر أفيفر اتلاىاتيفر البحثيفر  ييفر خراؿيفر األشخاصيفر المقدم فيفر لخطريفر الشركعيفر  ييفر االنتحار،يفر كعمىيفر الرمـيفر م
عمىيفر االنتحاريفر لـيفر تكفيفر ىكذايفر ذاتيفر لدكىيفر كب رةيفر  يمايفر  ت م يفر بالتنبؤيفر باالنتحاريفر بسببيفر تداخليفر المتن راتيفر 
المت مقةيفر باالنتحار،يفر كر كبةيفر تطب  يفر تمؾيفر الركرةيفر عمىيفر كليفر حالة،يفر  قديفر تك رتيفر ب ضيفر الدراساتيفر التػييفر 

يفر ايفر  مييفر نسكؽيفر مثالبيفر ليذهيفر الدراسات.طريفر االنتحار.يفر ك يمتقدـيفر أكرا ابيفر عامةيفر ل شخاصيفر الم ر  فيفر لخ

يفر 30.000(يفر بدراسػػةيفر نحػػكيفر Motto, Heilborn&Juster 1985 قػػديفر قػػاـيفر  ريػػ يفر مػػفيفر البػػاحث فيفر )
بػػب ضيفر المستشػػليات،يفر أكيفر مراكػػزيفر الرػػحةيفر النلسػػيةيفر ممػػفيفر ي ػػانكفيفر مػػفيفر االكتئػػابيفر أكيفر شػػخصيفر مػػكدع فيفر 

حػػاكلكايفر االنتحػػار،يفر كذلػػؾيفر باسػػتخداـيفر طريقػػةيفر المقابمػػةيفر مػػهيفر االىتمػػاـيفر بطائلػػةيفر كاسػػ ةيفر مػػفيفر المتن ػػرات،يفر كقػػديفر 
خ هيفر ىؤالءيفر األشخاصيفر لدراسةيفر تتب يةيفر ب ديفر سنت فيفر مفيفر خركليـيفر مفيفر ىذهيفر المؤسسات؛يفر بيدؼيفر تحد ػديفر 

 الفئة اَلّثر تعرضًا لخطر االنتحار المتغّير
يفر األكبريفر ال مر

يفر األكثريفر المرادريفر المالية
يفر االكتئاب،يفر اهدمافيفر اال طرابيفر االنل الييفر  ييفر األسرة

يفر االنحرا اتيفر اللنسّيةيفر التكلويفر اللنسي
يفر إ داعاتيفر أكثريفر اه داعيفر الساب يفر  ييفر مرحيفر أكيفر مركزيفر لمطبيفر النلسي

يفر سالبةيفر أكيفر م ريفر ملديةيفر نت لةيفر المساعدةيفر التييفر تمقاىايفر  ييفر الساب 
يفر ن ـيفر خسارةيفر مالّيةيفر  ادحة
يفر ن ـيفر  نكأيفر شخرّية

يفر م طربيفر النـك
يفر زيادةيفر أكيفر  قدافيفر تن ريفر الكزفيفر 

يفر ن ـيفر أ كاريفر اال طياد
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قدمكايفر عمىيفر االنتحار.يفر ثـيفر ُأخ  تيفر ىذهيفر البياناتيفر لمتحم ليفر س يابيفر إلىيفر تحد ديفر مفيفر ىـيفر األشخاصيفر الذ فيفر أ
يفر لدكؿيفر  ب فيفر ذلؾيفر :يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر المنبئاتيفر لالنتحار،يفر كذلؾيفر أكثرأييفر المتن راتيفر تمثليفر 

(Motto, Heilborn,1985:680) يفر
يػايفر كمػهيفر ذلػؾيفر ،يفر  نبنػييفر أفيفر ن ػهيفر  ػييفر االعتبػاريفر أفيفر ىػذهيفر الخرػاؿيفر اليفر تنطبػ يفر لمي يػا،يفر أكيفر حتػىيفر م ظم

يفر عمىيفر األشخاصيفر الذ فيفر يقدمكفيفر عمىيفر االنتحار.
كاا ػػػا ةيفر إلػػػىيفر ىػػػذهيفر الخرػػػاؿ،يفر تبػػػرزيفر دراسػػػاتيفر أخػػػرىيفر أفيفر انتسػػػابيفر اللػػػرديفر للماعػػػةيفر م  نػػػةيفر أكيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 

ع ػػكيتويفر   يػػايفر  ت مػػ يفر أي ػػابيفر باحتمػػاالتيفر كب ػػرةيفر لخطػػريفر االنتحػػار،يفر كمػػفيفر أمثمتيػػايفر لماعػػاتيفر المراىقػػة،يفر 
ةيفر أكيفر عزلػة،يفر ككػذلؾيفر ب ػهيفر اللماعػاتيفر ككباريفر السف،يفر كالمدمنكف،يفر كاألشخاصيفر الذ فيفر ي يشػكفيفر  ػييفر كحػد

المينيػةيفر مثػػل:يفر األطبػاءيفر كالمحػػام فيفر كاالخترارػ  فيفر النلسػػ  فيفر يفر كمالبػابيفر مػػايفر ي ػزىيفر ت ػػرضيفر ىػذهيفر اللئػػاتيفر 
يفر مينػػييفر أكيفر  االلتماعيػػةيفر أكيفر المينيػػةيفر لخطػػريفر االنتحػػاريفر إلػػىيفر مػػايفر  ػػكالييـيفر مػػفيفر  ػػنكأيفر عائميػػةيفر أكيفر احتػػراؽغ

يفر (.194:يفر 2001كف،يفر )الرش دييفر كآخريفر ىيفر مايفر ي كزىـيفر مفيفر مساندةيفر التماعيةاكتئابيفر أكيفر إل
 وسائل االنتحار:

مػفيفر بػاحثييفر الطمػبيفر النلسػييفر ،يفر مػفيفر  ػرب يفر مػايفر بػ فيفر الر ػكضيفر التػييفر  ت ػرضيفر ليػايفر الشػخصيفر خػػالؿيفر يفر يفر يفر يفر يفر 
كالدتػػويفر كبػػ فيفر األسػػمكبيفر الػػذييفر  ختػػارهيفر لالنتحػػاريفر .يفر  ػػإذايفر كانػػتيفر رػػ كبةيفر الػػكالدةيفر كرػػدمتيايفر حػػادت فيفر  ػػإفيفر 

يفر ب ضيفر الباحث فيفر  لدكفيفر  ييفر ذلؾيفر دا  ابيفر لتناىييفر الم كؿيفر االنتحاريةيفر .
يفر .(2007:101)عمي،يفر  يمايفر  مييفر ن رضيفر الكسائليفر االنتحاريةيفر األكثريفر استخدامابيفر :كيفر 
يفر مب داتيفر (يفر  .1  تناكؿيفر كمياتيفر م ريفر اعتياديةيفر يفر مفيفر المسمماتيفر )يفر أدكيةيفر ،يفر مخدراتيفر ،يفر سمـك
 الكسائليفر الميكانيكيةيفر )يفر الشن يفر ،يفر قطهيفر األكردةيفر (يفر  .2
 الر كضيفر اللسديةيفر )يفر القلزيفر مفيفر مكافيفر عاؿيفر ،يفر القلزيفر أماـيفر القطاريفر أكيفر السيارةيفر (يفر  .3
 حري يفر )يفر إش اؿيفر الناريفر باللسديفر أكيفر ت ري ويفر يفر لمكيرباءيفر (يفر ال .4
 كسائليفر الخن يفر )يفر النرؽيفر  ييفر الماءيفر أكيفر  ييفر النل يفر (يفر  .5
 االنتحاريفر بالسالحيفر . .6
 لمسيفر التياريفر الكيربائييفر . .7

لحياتويفر كحسػبيفر سػيكلةيفر كليفر ىذهيفر الكسائليفر تختاريفر يفر مفيفر قبليفر المنتحريفر حسبيفر درلةيفر رمبتويفر  ييفر ك هيفر حديفر 
يفر .يفر (Braconnier. et al , 2004: 74)الحركؿيفر عم يايفر 

دانياؿيفر مايفر مس مييفر ت ديفر كس مةيفر التسمـيفر الدكائييفر الكس مةيفر  " Marcelli Daniel " ةسبيفر دراسحيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
%يفر مػػفيفر الحػػاالتيفر اسػػت ممتيفر ىػػذهيفر يفر 85يفر -%يفر 80األكثػػريفر اسػػت ماالبيفر  ػػييفر المحػػاكالتيفر االنتحاريػػةيفر  حػػكالييفر 

كرػلتيفر يفر الكس مةيفر ،يفر كنلدىايفر أكثريفر عنديفر اللتياتيفر مقارنةيفر بالػذككريفر ،يفر كأممبيػايفر ىػييفر أدكيػةيفر كانػتيفر الحالػةيفر قػد
ليػايفر أكيفر للػرديفر مػفيفر أ ػراديفر ال ائمػػةيفر ل ػالجيفر مػرضيفر مػايفر ،يفر  ينػاؾيفر أي ػػابيفر تػداكؿيفر  ػييفر يفر اسػت ماؿيفر مػكاديفر التنظ ػػفيفر 

يفر .يفر (Marcelli Daniel,2004:272)المنزليةيفر 
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كمػػػفيفر خػػػالؿيفر مػػػايفر سػػػب يفر  قػػػديفر قػػػاـيفر الباحػػػثيفر بػػػإدراجيفر الكسػػػائليفر السػػػابقةيفر  ػػػمفيفر أداةيفر الدراسػػػةيفر التػػػييفر أعػػػدىايفر 
يفر الباحث.

  االنتحار الناجح واالنتحار الفاشل : 
يحرصيفر الب ضيفر مفيفر الدارس فيفر عمػىيفر التم  ػزيفر بػ فيفر االنتحػاريفر النػالحيفر كاالنتحػاريفر اللاشػل،يفر  لػييفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 

األكؿيفر )النالح(يفر يككفيفر المكتيفر محققابيفر كالتدم ريفر الذاتييفر نيائياب،يفر ح ػثيفر تتحقػ يفر رمبػةيفر المػكتيفر عبػريفر سػمكؾيفر 
حارييفر م ريفر محكـيفر التنل ذيفر ب نمايفر  ييفر االنتحاريفر اللاشليفر تككفيفر رمبةيفر المكتيفر مكلكدة،يفر إاليفر أفيفر السمكؾيفر االنت

مػايفر ل ػ فيفر  محكـيفر التنل ذ.يفر لذلؾيفر اليفر  نتيػييفر ىػؤالءيفر إلػىيفر المػكت،يفر إمػايفر لسػرعةيفر تػدخليفر المحػي يفر هنقػاذىـيفر كاا
يفر التدب ريفر ل مميةيفر االنتحاريفر كاللرؽيفر شاسهيفر ب فيفر الحال ف:

 لػػييفر األكؿيفر القػػػراريفر حاسػػػـيفر بإنيػػػاءيفر الحيػػػاةيفر كىػػػييفر أقػػػربيفر أكيفر تػػػكازييفر بالحػػػدةيفر كالل ػػػليفر االنتحػػػارييفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
كيفر تيد ػديفر أكيفر ك ييفر الثانية:يفر ليسيفر اليدؼيفر المكتيفر بػليفر تكليػويفر رسػالةيفر ابتػزازيفر أيفر النالحيفر كاليفر تقليفر خطكرةيفر عنو.

يفر (يفر .2003:67)عباس،نداءيفر استناثةيفر ل خريف
 عن أسباب فشل النساء باالنتحار فإنو يأتي من أحد اَلسباب التالية : أما

   فيفر الرمبةيفر  ييفر المكتيفر . .1
عادةيفر تككفيفر تككفيفر أقػليفر أسال بيفر أكيفر طرؽيفر االنتحاريفر التييفر تختارىايفر المرأةيفر سيمةيفر المناؿيفر كمتك رةيفر كيفر  .2

 ىالكابيفر كمماتابيفر مفيفر قبليفر األسال بيفر التييفر  ختارىايفر الرلاؿيفر .
 تـيفر اختياريفر الكسائليفر المستخدمةيفر  ييفر االنتحػاريفر مػفيفر قبػليفر المػرأةيفر مثػليفر )يفر السػـيفر (يفر أقػليفر عنلػابيفر كأقػليفر  .3

 تدم رابيفر كتحطيمابيفر لمحياةيفر 
 ت.يفر أممبيفر النساءيفر المكاتييفر حاكلفيفر االنتحاريفر ىفيفر دكفيفر سفيفر الثالث فيفر مفيفر ال مريفر خارةيفر المراىقا .4
ت تمديفر النساءيفر  ييفر اختياريفر كسائليفر م ريفر مم تةيفر كم ريفر ميمكةيفر مفيفر ألليفر كسػبيفر عطػفيفر الحػبيفر أكيفر  .5

 الزكجيفر ب دمايفر يقدمفيفر عمىيفر استخداـيفر تمؾيفر الكسائليفر 
نسبةيفر االنتحاريفر مفيفر خػالؿيفر تلػكؽيفر نسػبتيايفر عػفيفر النسػاءيفر ،يفر لكػفيفر ال كػسيفر  يمػايفر  خػصيفر المحػاكالتيفر 

 ػػدـيفر االعتمػػاديفر بشػػكليفر االنتحاريػػةيفر نلػػدىايفر أكثػػريفر لػػدىيفر النسػػاءيفر ،يفر قػػديفر ي ػػكديفر إلػػىيفر اتسػػاـيفر حيػػاتيفيفر ب
كامػليفر عمػىيفر عػالـيفر النلػػاحيفر كالطمػكحيفر مثػليفر الرلػػاؿيفر الػذييفر  م ػبيفر لػػد يـيفر دكرابيفر كب ػرابيفر كىػذايفر يحلػػزىـيفر 

يفر (.2005:278)عمر،عمىيفر اهقباؿيفر عمىيفر االنتحاريفر 
أفيفر عمميػةيفر االنتحػاريفر يفر –محاكلييفر االنتحاريفر يفر –كيرىيفر الباحثيفر مفيفر خالؿيفر ت اممويفر مهيفر ىذهيفر اللئةيفر يفر 

نمػػػايفر  شػػػ ارىـيفر لػػػتيفر االنتبػػػاهيفر كلػػػذبيفر انتبػػػاهيفر ا خػػػريفر ملىػػػييفر لػػػـيفر تكػػػفيفر بنّيػػػةيفر إنيػػػاءيفر الحيػػػاةيفر كاا يفيفر لػػػويفر كاا
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لػػذلؾيفر نلػػديفر نسػػبةيفر كب ػػرةيفر مػػفيفر محػػاكلييفر االنتحػػاريفر التػػييفر ت امػػليفر م يػػايفر الباحػػثيفر يفر بكلػػكدهيفر كقيمتػػو
يفر كم ريفر مخط يفر كىذايفر  ؤكديفر ال مم ػةيفر كانتيفر ملرديفر لملتيفر االنتباه.يفر اند اعيكانتيفر ب مليفر 

 أنواع االنتحار:
 لالنتحار عدة أنواع وىي كالتالي:

كيقرػػػػديفر بػػػػويفر الل ػػػػليفر االنتحػػػػارييفر المتركػػػػزيفر حػػػػكؿيفر الػػػػذات،يفر إذيفر تن ػػػػدـيفر الػػػػركاب يفر يفر : االنتحــــار اَلنــــاني .1
االلتماعيةيفر ب فيفر اللاعليفر كا خػريفيفر تب ػابيفر لنيػابيفر م ادلػةيفر الحقػكؽيفر كالكالبػات،يفر كىنػايفر يكػكفيفر المنتحػريفر  ػييفر 

 .(2010:170حالةيفر عزلةيفر كليستيفر لويفر ارتباطاتيفر بمييفر ملمكعاتيفر التماعيةيفر )عكدة،
نتحػػػاريفر األنػػػانييفر كىػػػكيفر اللماعػػػاتيفر االلتماعيػػػةيفر األكليػػػةيفر ،يفر الملػػػاؿيفر الػػػذييفر  نشػػػميفر  ػػػييفر االكيكػػػكفيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 

تكامػػليفر ىػػذهيفر كخارػػةيفر األسػػرةيفر ،يفر كاللماعػػاتيفر الد نيػػةيفر ،يفر كالسياسػػيةيفر ،يفر كالمرػػدريفر األساسػػييفر لػػويفر انحػػالؿيفر 
اللماعاتيفر ،يفر كتردعيفر تماسكيايفر بسببيفر تلكؾيفر الركاب يفر ب فيفر األ راديفر كانتشاريفر النزاعاتيفر اللرديةيفر ،يفر كم اناةيفر 

زلةيفر االلتماعيةيفر عمىيفر حياتيـيفر   كاليكفيفر مر رىـيفر دكفيفر عكفيفر ،يفر األ راديفر مفيفر قسكةيفر الكحدةيفر ،يفر كسيطرةيفر ال 
كيمارسكفيفر حياتيـيفر باليدؼيفر ،يفر أكيفر بمىداؼيفر اليفر متناىيةيفر ،يفر مستح مةيفر البمكغيفر ،يفر كعندمايفر تظيريفر  ييفر الملتمهيفر 
نزعاتيفر التمركزيفر حكؿيفر الذاتيفر ،يفر تنمكيفر  ييفر أ رادهيفر نزعاتيفر  ديفر الطبي ةيفر البشريةيفر االلتماعيةيفر  ييفر ذاتيػايفر ،يفر 

مايػػػةيفر كا يػػػةيفر لشػػػنليفر نشػػػاأيفر الحيػػػاةيفر ،يفر ألنػػػويفر  ػػػئ ليفر محػػػدكديفر ،يفر كىػػػذهيفر  ػػػاليفر يمكػػػفيفر أفيفر يكػػػكفيفر اللػػػرديفر كحػػػدهيفر 
يفر ،يفر لػذلؾيفر  ػاالن زاؿيفر  ػؤدييفر إلػىيفر  قػدافيفر االرتبػاأيفر  ال يلةيفر تسممويفر إلىيفر الالشيءيفر ثـيفر إلػىيفر المرػ ريفر المحتػـك

يفر (.1964:103)سم اف،يفر بالحياةيفر ذاتيايفر كأربحيفر البقاءيفر عبئابيفر اليفر يحتمل
يةيفر ،يفر كمحػفيفر كظػركؼيفر م ػريفر مريحػةيفر كبرلةيفر عامةيفر  االنتحاريفر األنانييفر  تـيفر تحػتيفر كطػمةيفر عكامػليفر قاسػيفر يفر يفر يفر 

يفر  ييفر األسرةيفر أكيفر الحمقةيفر االلتماعّيةيفر الخارةيفر ،يفر  يكيفر نكعيفر مفيفر االرتياحيفر أكيفر اليركبيفر مفيفر األزمات.يفر 
يفر .(يفر 58:يفر يفر 1968) خرييفر ،يفر 

كيقسػـيفر ىػذايفر النػكعيفر مػفيفر االنتحػاريفر بالت ػحية،يفر إذيفر  ت ػدىيفر نطػاؽيفر اللػرديفر يفر االنتحار االيثـاري )الغيـري(: .2
يةيفر  ييفر سب ليفر اللماعةيفر األكبر،يفر  الت حيةيفر ىنػايفر م يػاريفر إلىيفر الملمكعةيفر ليككفيفر شكالبيفر مفيفر أشكاؿيفر الت ح

 تخذهيفر اللرديفر أساسػابيفر  ػييفر انتحػارهيفر كتبمػغيفر درلػةيفر التماسػؾيفر االلتمػاعييفر ذركتيػايفر بقتػليفر اهنسػافيفر نلسػويفر سػ يابيفر 
 (.265:يفر 2010كراءيفر تحق  يفر أىداؼيفر اللماعةيفر )عكدة،يفر 

 ػحيةيفر اللػرديفر ي ديفر االنتحاريفر الن رييفر عكسيفر االنتحاريفر األنانييفر ،يفر ح ثيفر  نتجيفر االنتحاريفر الن ػرييفر عػفيفر تيفر يفر يفر يفر 
بنلسػػويفر مػػفيفر ألػػليفر لماعػػةيفر كيفر  ػػرييفر اللػػرديفر أفيفر بقػػاءيفر اللماعػػةيفر أىػػـيفر مػػفيفر بقائػػويفر كلػػرديفر ،يفر يفر كيفر يشػػيهيفر  ػػييفر ىػػذهيفر 

ألسػػبابيفر تت مػػ يفر الملتم ػػاتيفر انخلػػاضيفر م ػػدالتيفر االنتحػػاريفر ألسػػبابيفر  رديػػةيفر .يفر  ػػييفر حػػ فيفر يكثػػريفر االنتحػػاريفر 
يفر .(2006:38)عبديفر الرحيـ،بالبناءيفر االلتماعي

االنتحػػاريفر  ترػػفيفر بان ػػداـيفر الم ػػا  ريفر كا ػػطرابيا،يفر ىػػذايفر النػػكعيفر مػػفيفر يفر االنتحــار الشــاذ )الالمعيــاري(: .3
ح ثيفر ت طربيفر ال القػةيفر كتتشػكهيفر بػ فيفر الشػخصيفر كالملتمػهيفر  يسػمؾيفر سػمككابيفر مناق ػابيفر ل عػراؼيفر كالتقال ػد،يفر 
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كيحػػػدثيفر ىػػػذايفر عنػػػدمايفر يمػػػريفر الشػػػخصيفر بظػػػركؼيفر ماديػػػةيفر شػػػد دةيفر  تل مػػػويفر م ػػػطرابيفر لمخػػػركجيفر مػػػفيفر السػػػياؽيفر 
مػػػابيفر  ػػػييفر ارتلػػػاعيفر نسػػػبةيفر االنتحػػػاريفر  ػػػييفر االلتمػػػاعييفر المػػػملكؼ،يفر كتػػػؤدييفر ىػػػذهيفر الحماقػػػةيفر دكرابيفر  ػػػاعالبيفر كمنتظ

الملتم ػػاتيفر الم ارػػرةيفر نت لػػةيفر ل ػػػدـيفر تنظػػيـيفر اهنسػػافيفر ألنشػػطتويفر كنت لػػػةيفر لت قػػديفر الحيػػاةيفر كتنػػكعيفر لكانبيػػػايفر 
 .(يفر 301:يفر 2010)عكدة،يفر المشكالتيفر التييفر  لابييايفر اهنسافكت دديفر 
كيكػػكفيفر اخػػتالؿيفر كظيلػييفر  ػػييفر نسػػ يفر القػػيـيفر ،يفر كبػذلؾيفر يكػػكفيفر ىػػذايفر الػنم يفر  ػػييفر الملتمػػهيفر الم ػطربيفر ،يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
ا  ريفر الملتمهيفر الناتجيفر عفيفر التن راتيفر الملالئةيفر كاألزماتيفر االقتراديةيفر أكيفر حاالتيفر الرخاءيفر الملالتيفر ،يفر كم 

أكيفر انيياريفر التكامليفر األسرييفر ،يفر كمػايفر  نػتجيفر عنػويفر مػفيفر تلكػؾيفر  ػييفر ال القػاتيفر االلتماعيػةيفر كقرػكريفر  ػييفر قػكىيفر 
ال ب يفر االلتماعييفر ،يفر كعلزىػايفر  ػييفر تنظػيـيفر سػمككاتيفر األ ػراديفر كالسػيطرةيفر عمػىيفر عػكاطليـيفر كرمبػاتيـيفر التػييفر 

ديفر تككفيفر مستح مةيفر التحق  يفر ،يفر أييفر أفيفر اللرديفر ي لزيفر عفيفر تحقيقيايفر ،يفر األمريفر الذييفر  ؤدييفر إلىيفر  قدافيفر ذات تويفر ق
عنػػويفر انييػػاريفر التػػراب يفر االلتمػػاعييفر بػػ فيفر اللػػرديفر كحدتػػويفر يفر كم اناتػػويفر مػػفيفر الشػػ كريفر بػػاللراغيفر كاللشػػليفر ممػػايفر  نػػتج

يفر  يممكويفر إحساسيفر داخمييفر بالمكتيفر  د  ويفر إلىيفر التخمصيفر مفيفر حياتويفر باهقباؿيفر عمىيفر االنتحاريفر .
يفر .(1992:50مري،)الس

 الدالئل المنذرة بخطر الشروع في االنتحار:
 بػدييفر م ظػـيفر األشػخاصيفر الػػذ فيفر يقػدمكفيفر عمػىيفر االنتحػػاريفر ب ػضيفر الػدالئل،يفر بسػػببيفر مػايفر ي انكنػويفر مػػفيفر يفر يفر يفر يفر يفر 

تنػػاقضيفر كلػػدانييفر أكيفر رػػراعيفر داخمػػي،يفر أكيفر  ممحػػكفيفر إلػػىيفر مػػايفر ي ػػفيفر ليػػـيفر مػػفيفر مشػػكالتيفر حػػادةيفر أكيفر يطمبػػكفيفر 
يفر للظيةيفر أكيفر سمككيةيفر أكيفر مكقليةيفر أكيفر نلسية.مساعدةيفر بطريقةيفر ما،يفر كقديفر تككفيفر دالئليفر االنتحاريفر 

تت مفيفر الدالئليفر الملظية،يفر عباراتيفر منطكقةيفر أكيفر مكتكبة،يفر كتككفيفر إمايفر مباشػرةيفر )أنػايفر ذاىػبيفر أل  ميػايفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
يفر سكؼيفر أقتليفر نلسي(يفر أكيفر م ريفر مباشرةيفر )لـيفر ت ديفر ترلىيفر منييفر أيةيفر  ائدة(.يفر -ىذهيفر المرة

هيفر برسػػغيفر ال ػػديفر كحركػػةيفر أكيفر كتتػػراكحيفر ىػػذهيفر الػػدالئليفر مثػػليفر شػػراءيفر آلػػةيفر حػػادةيفر إلػػىيفر إحػػداثيفر خػػدشيفر أكيفر قطػػيفر يفر يفر يفر يفر 
إيماءةيفر لالنتحاريفر كمالبابيفر مايفر تلسريفر ىذهيفر الدالئليفر السمككيةيفر عمىيفر أنيايفر "ررخةيفر مفيفر ألػليفر المسػاعدة"يفر أكثػريفر 

يفر مفيفر أفيفر تككفيفر رمباتيفر حقيقيةيفر لممكت.
يفر ككػدريفر  ػييفر عد ػديفر مػفيفر الظػركؼيفر كالمكاقػفيفر يفر يفر يفر يفر يفر  كتت مفيفر الدالئليفر المكقليةيفر مايفر ي انيويفر اللرديفر مػفيفر ىمػـك

لطػػػػالؽ،يفر أكيفر إرػػػػابةيفر لسػػػػميةيفر مؤلمػػػػةيفر أكيفر مػػػػرضيفر مػػػػفيفر األمػػػػراضيفر مثػػػػليفر مػػػػكتيفر الػػػػزكجيفر أكيفر الزكلػػػػة،يفر أكيفر ا
الميمكػػةيفر أكيفر المل ػػيةيفر إلػػىيفر المػػكتيفر كالسػػرطافيفر أكيفر نقػػصيفر المناعػػةيفر )اه ػػدز(،يفر أكيفر اه ػػالسيفر أكيفر الخسػػارةيفر 
االقترادية،يفر أكيفر االستنراؽيفر أكيفر االنشناؿيفر الكامليفر بالذكرىيفر السنكيةيفر لك اةيفر شخصيفر عزيز،يفر أكيفر م ريفر ذلػؾيفر 

أمػايفر الػدالئليفر كاألعػراضيفر كالمظػاىريفر النلسػيةيفر التػييفر تػدؿيفر ،يفر يفر دراتيفر اللذريةيفر  ييفر مكاقفيفر حياةيفر اللػريفر مفيفر التن 
اديفر كال لػز،يفر كعػدـيفر الر ػايفر كالش كريفر بالكحدة،يفر كاليمس،يفر كاالعتميفر االنتحار،يفر  يييفر االكتئابيفر الشد د،يفر عمى

يفر .(Shneidman,1976:440)يفر عفيفر الحياة
يفر كمالبابيفر مايفر يكشفيفر م ظـيفر األشخاصيفر الذ فيفر يحػاكلكفيفر االنتحػاريفر عػفيفر نػكعيفر م ػّ فيفر مػفيفر الػدالئليفر أكيفر يفر يفر يفر يفر يفر 

نقػػاذيفر حيػػاتيـ.يفر كلكػػفيفر ىػػذهيفر الػػدالئليفر أكيفر الرػػرخاتيفر  الرػػرخاتيفر التػػييفر ت نػػييفر طمبػػابيفر عػػالالبيفر لمسػػاعدتيـيفر كاا
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ليسػػتيفر كميػػايفر ىكػػذايفر كا ػػحةيفر النكايػػا،يفر  ب  ػػيايفر قػػديفر يكػػكفيفر مػػفيفر السػػيليفر م ر تػػويفر كتليمػػو،يفر كا خػػريفر ربمػػايفر اليفر 
يككفيفر سيالبيفر أكيفر كا حاب،يفر كيلديفر االخترار كفيفر ر كبةيفر كمشقةيفر  ييفر ت ر ػويفر كتلسػ ره،يفر ك ػييفر ذلػؾيفر يقػرريفر 

%،يفر باألشػػخاصيفر الػػذ فيفر تنشػػاىـيفر أقػػكىيفر 100 دمافيفر كزمػػالؤهيفر (يفر أنػػويفر اليفر  كلػػديفر شػػخصيفر انتحػػارييفر )يفر شػػنا
الرمبػػػاتيفر  ػػػييفر المػػػكتيفر إنمػػػايفر يككنػػػكفيفر  ػػػييفر كاقػػػهيفر األمػػػريفر م ػػػطرب ف،يفر كمتناق ػػػ فيفر انل اليػػػاب،يفر كمتطم ػػػ فيفر 
لمحيػاة.يفر كتترػػفيفر انل ػاالتيـيفر كتطم ػػاتيـيفر بالشػمل،يفر كأسػػال بيفر تلك ػرىـيفر بان ػػداـيفر المنطػ يفر كال قالنيػػة،يفر كمػػايفر 

ـيفر بالخيػػػاراتيفر المتاحػػػةيفر متلمػػػدابيفر  ػػػييفر إطػػػاريفر "الكػػػليفر أكيفر اليفر شػػػيء"،يفر كتكػػػكفيفر نظػػػرتيـيفر إلػػػىيفر يكػػػكفيفر إحساسػػػي
األشياءيفر أكيفر قراراتيـيفر عمىيفر أساسيفر "األسكديفر أكيفر األبيض".يفر كىـيفر  ييفر كليفر ذلؾيفر اليفر يككنكفيفر قادريفيفر إاليفر عمىيفر 
رؤيةيفر بد م فيفر  ق ،يفر ىما:يفر الت اسةيفر أكيفر المكت.يفر كيبدكفيفر علزابيفر كا حابيفر  ييفر التطمػهيفر بػذكاتيـيفر قػدمابيفر إلػىيفر أفيفر 

يفر (.50:يفر 1964أكقاتابيفر أكثريفر س ادةيفر كنلاحابيفر )سم اف،يفر يفر ي يشكا
كتبدكيفر أىميةيفر تقد ريفر دالئليفر الخطػريفر كندرتػويفر  ػييفر الملػاالتيفر سػابقةيفر الػذكر،يفر  ػييفر أنػويفر يمكػفيفر ترلمتيػايفر يفر يفر يفر يفر يفر 

لػػػراءاتيفر لحمايػػػةيفر األشػػػخاصيفر الػػػذ فيفر يقػػػدمكفيفر عمػػػىيفر االنتحػػػاريفر كهنقػػػاذيفر حيػػػاتيـيفر ،يفر كتمػػػؾيفر  إلػػػىيفر أ  ػػػاؿيفر كاا
يفر بيػػػايفر أييفر ممارسػػػاتيفر مينيػػػةيفر  تّطمػػػهيفر إل يػػػايفر االخترارػػػ كفيفر  ػػػ ييفر الت امػػػليفر مػػػهيفر األزمػػػاتيفر ،يفر كمػػػايفر أفيفر يقػػػـك

شػخصيفر آخػػريفر مكلػػكديفر بػػالقربيفر مػػفيفر ىػػؤالءيفر األشػػخاصيفر الػذ فيفر  نػػككفيفر القيػػاـيفر باالنتحػػار،يفر سػػكاءيفر أكػػافيفر ىػػذيفر 
القػػربيفر   زيقّيػػابيفر أـيفر انل الّيػػاب.يفر إاليفر أنػػويفر إذايفر م ػػتيفر عكامػػليفر الخطػػريفر كدالئػػليفر االنتحػػاريفر أكيفر الرػػرخاتيفر مػػفيفر 

يدرؾيفر حقيقتيايفر كميليا،يفر  إفيفر  رصيفر التػدخليفر الل ػاؿيفر ألليفر المساعدةيفر دكفيفر أفيفر يالحظيايفر أحديفر أكيفر  ت ر يايفر كيفر 
يفر (.2001:211 ييفر ىذهيفر الحالةيفر تككفيفر لديفر  ئ مةيفر )الرش دييفر كآخركف،يفر 

كث ػػرابيفر مػػػايفر تتػػكارىيفر حػػػاالتيفر االنتحػػاريفر  ػػػييفر شػػكليفر مقنػػػه،يفر كمػػفيفر ثػػػـيفر  إنػػويفر اليفر  ػػػتـيفر ت ر يػػايفر عمػػػىيفر أنيػػػايفر يفر يفر يفر يفر يفر 
ح نمػػايفر اليفر  ريػػديفر حػػاالتيفر انتحػػار،يفر كذلػػؾيفر ي ػػرؼيفر بػػػيفر "االنتحػػاريفر الخلػػي".يفر كيقػػهيفر ىػػذايفر الشػػكليفر مػػفيفر االنتحػػاريفر 

األشخاصيفر الذ فيفر يشرعكفيفر  ييفر االنتحاريفر أفيفر ي مـيفر ا خركفيفر بمايفر يل مكنو،يفر إمايفر بسػببيفر شػ كرىـيفر بػالخزييفر 
كال ػاريفر أكيفر بسػػببيفر حررػيـيفر عمػػىيفر الحرػكؿيفر عمػػىيفر مسػتحقاتيـيفر لػػدىيفر شػركةيفر التػػمم فيفر عمػىيفر الحيػػاة.يفر ك ػػييفر 

ىػػذهيفر ذلػػؾيفر ت ػػديفر ب ػػضيفر حػػكادثيفر السػػياراتيفر طريقػػةيفر ليػػذايفر الشػػكليفر الخلػػييفر أكيفر المقنػػهيفر لالنتحػػار.يفر  لػػييفر مثػػليفر 
الحكادثيفر ي مديفر األ راديفر الذ فيفر يستخدمكفيفر السياراتيفر  ييفر محاكلةيفر االنتحار،يفر إلىيفر قيادةيفر السيارةيفر عفيفر قرديفر 
كبتيػػػكريفر  ػػػييفر الطػػػرؽيفر أكيفر االتلاىػػػاتيفر التػػػييفر تسػػػ ريفر   يػػػايفر سػػػياراتيفر أخػػػرى،يفر أكيفر شػػػاحنات،يفر أكيفر حتػػػىيفر  ػػػييفر 

كذلػؾيفر مساراتيفر القطارات.يفر كقديفر  ملميفر ب ضيفر األ راديفر إلىيفر استلزازيفر الشرطةيفر بانتيػاكيـيفر األمػفيفر كيفر النظػاـيفر ،يفر 
يفر كييفر  لبركايفر رلاؿيفر الشرطةيفر عمىيفر إطالؽيفر الن رافيفر عم يـيفر ككس مةيفر لالنتحار.يفر 

يفر .(يفر Phillips,1979:1174)يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
خال ػػابيفر لالنتحػػاريفر الخلػػييفر أكيفر المقنػػه،يفر  تبػػدكيفر  يمػػايفر يفر Suicide gesturesأمػػايفر "إيمػػاءاتيفر االنتحػػار"يفر يفر يفر 

ديفر حقيقػػػةيفر أفيفر يقػػػكـيفر بػػػويفر الشػػػخصيفر الػػػذييفر يحػػػاكؿيفر االنتحػػػاريفر مػػػفيفر سػػػمكؾيفر كا ػػػحيفر لالنتحػػػار،يفر كلكنػػػويفر اليفر  ريػػػ
 تخمصيفر مفيفر حياتو،يفر   مػىيفر سػب ليفر المثػاؿيفر ،يفر قػديفر  تنػاكؿيفر لرعػةيفر زائػدةيفر مػفيفر األقػراصيفر المنكمػة،يفر كلكنيػايفر اليفر 
تككفيفر كا يةيفر هحداثيفر الك اة،يفر أكيفر قديفر يحدثيفر لرحػابيفر  ػييفر ذراعػو،يفر كلكنػويفر اليفر يكػكفيفر مػفيفر ال مػ يفر كػييفر يحػدثيفر 
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مػػايفر يل مكنيػػايفر نزيلػػابيفر يل ػػييفر إلػػىيفر المػػكت.يفر كالكاقػػهيفر إفيفر األشػػخاصيفر الػػذ فيفر يػػمتكفيفر بإيمػػاءاتيفر لالنتحػػار،يفر إن
بطريقػػةيفر تل ػػليفر ا خػػػريفيفر يكتشػػلكنيا،يفر كػػمفيفر  تركػػػكفيفر عمبػػةيفر األقػػراصيفر ملتكحػػػةيفر أكيفر أفيفر  ل مػػكايفر ا خػػػريفيفر 
يالحظكفيفر ذراعيـيفر التييفر تس ليفر منيايفر الدماء،يفر كليػذا،يفر  ػإفيفر إيمػاءاتيفر االنتحػاريفر قػديفر تكػكفيفر بالنسػبةيفر لػب ضيفر 

اليفر يفر األشػػػخاصيفر بمثابػػػةيفر "رػػػرخةيفر مػػػفيفر ألػػػليفر المسػػػاعدة".يفر  يػػػؤالءيفر األشػػػخاصيفر يمػػػتمكيـيفر اليػػػمسيفر كلكػػػنيـ
ي ر كفيفر ك فيفر يطمبكفيفر المساعدة،يفر أكيفر أنيـيفر يش ركفيفر بخزييفر زائديفر قديفر يمن يـيفر مفيفر طمبيفر المساعدةيفر بشكليفر 
مباشر،يفر أكيفر أنيـيفر طمبكايفر المساعدةيفر كلكنيـيفر ش ركايفر باهىماؿيفر ألفيفر ا خريفيفر لػـيفر  تحققػكايفر ممػايفر ي انكنػويفر مػفيفر 

ب ػريفر عػفيفر    يفر كألـيفر كيمس.يفر كي نػييفر ذلػؾيفر أفيفر إيمػاءاتيفر االنتحػاريفر قػديفر تكػكفيفر بمثابػةيفر طريقػةيفر أكيفر ح مػةيفر لمت 
؛يفر لطمػبيفر المسػاعدةيفر بشػكليفر م ػريفر مباشػر داحػةيفر المشػكمةيفر بشػكليفر درامػييفر أكيفر مسػرحي،يفر كمػايفر تكػكفيفر كسػ مةيفر 

كقػػديفر تكػػكفيفر "إيمػػاءاتيفر االنتحػػار"يفر بالنسػػبةيفر ألشػػخاصيفر آخػػريفيفر بمثابػػةيفر محػػاكالتيفر لمػػتحكـيفر  ػػييفر األشػػخاصيفر 
المحيطػػ فيفر بيػػـيفر أكيفر لالسػػتحكاذيفر عمػػ يـ.يفر   مػػىيفر سػػب ليفر المثػػاؿ،يفر قػػديفر  ملػػميفر شػػخصيفر عنػػديفر ىلرتػػويفر زكلتػػويفر أكيفر 

تػػػويفر إلػػػىيفر أفيفر يػػػمتييفر بإيمػػػاءاتيفر لالنتحػػػاريفر  ػػػييفر محاكلػػػةيفر منػػػويفر لل ميػػػايفر ت ػػػكديفر إليػػػو.يفر كىنػػػايفر يالحػػػظيفر أفيفر محبكب
األشخاصيفر الذ فيفر يمتكفيفر بإيماءاتيفر لالنتحػاريفر يم مػكفيفر إلػىيفر أفيفر يككنػكايفر أرػنريفر سػناب،يفر كمػفيفر بػ فيفر اهنػاث،يفر 
كأقليفر اكتئاباب،يفر مفيفر األشخاصيفر الذ فيفر يقردكفيفر االنتحاريفر بالل ل،يفر كمايفر تم ليفر إيمػاءاتيفر االنتحػاريفر إلػىيفر أفيفر 

كفيفر أكثػػريفر اند اعيػػةيفر كأقػػليفر إماتػػةيفر مػػفيفر المحػػاكالتيفر الل ميػػةيفر لالنتحػػار،يفر كمػػهيفر ذلػػؾيفر  نالبػػابيفر مػػايفر يكػػكفيفر مػػفيفر تكػػ
أ ػػفيفر إلػػىيفر ذلػػؾ،يفر أنػػويفر ح نمػػايفر ،يفر الرػػ بيفر التم  ػػزيفر بػػ فيفر إيمػػاءاتيفر االنتحػػاريفر كمحاكلػػةيفر  اشػػمةيفر لالنتحػػار

يكػػػكفيفر مػػػفيفر الكا ػػػحيفر أفيفر المحاكلػػػةيفر كانػػػتيفر ملػػػرديفر إيمػػػاءةيفر لالنتحػػػار،يفر  إنػػػويفر اليفر  نبنػػػييفر أفيفر  ؤخػػػذيفر سػػػمكؾيفر 
ذلػؾيفر أنػويفر برػرؼيفر النظػريفر عػفيفر الػدا ه،يفر  ػإفيفر اهيمػاءةيفر ت ػديفر إشػارةيفر أكيفر يفر يفر استخلاؼيفر أكيفر تيػاكفيفر ،الشخصيفر ب

عالمػػةيفر لمشػػكمةيفر خطػػػرة،يفر بػػليفر إنػػػويفر  ػػييفر إتيانػػويفر لحيمػػػاءةيفر قػػديفر تتحػػػكؿيفر اهيمػػاءةيفر إلػػىيفر إماتػػػةيفر كتنيػػييفر حياتػػػويفر 
يفر .(192يفر يفر -يفر 2001:191بالل ل)الرش دي،يفر 

بسػػػػرعة،يفر كمالبػػػػابيفر مػػػػايفر  بػػػػدييفر يفر ك يمػػػػايفر  ت مػػػػ يفر بقػػػػراريفر اهقػػػػداـيفر عمػػػػىيفر االنتحػػػػار،يفر   ػػػػادةيفر اليفر  ػػػػتـيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
األشػػخاصيفر الػػذ فيفر يشػػرعكفيفر  ػػييفر االنتحػػاريفر ب ػػضيفر اهنػػذارات.يفر كقػػديفر تبػػ فيفر مػػفيفر المقػػابالتيفر مػػهيفر أرػػدقاءيفر 

%يفر مػفيفر ىػؤالءيفر ال ػحايايفر يفر 70%يفر كيفر يفر  60كأقػاربيفر األشػخاصيفر الػذ فيفر أقػدمكايفر عمػىيفر االنتحػاريفر ،يفر أفيفر بػ فيفر 
اشػرة.يفر كأفيفر بػ فيفر أ رحكايفر عفيفر رمبتيـيفر  ييفر المكت،يفر كقالكايفر برػراحةيفر إنيػـيفر  ريػدكفيفر االنتحػاريفر تيد ػداتيفر مب

%يفر تكممػػكايفر عػػػفيفر مك ػػكعيفر االنتحػػػاريفر دالئػػليفر م ػػػريفر مباشػػرةيفر عػػػفيفر مقارػػدىـ.يفر كت ػػػديفر ىػػػذهيفر يفر 25%يفر كيفر يفر 20
اهشػاراتيفر المت مقػةيفر باالنتحػاريفر دالئػليفر عمػايفر  خطػ يفر ل مميػويفر ىػؤالءيفر األشػخاص،يفر أكيفر قػديفر تكػكفيفر أسػػال بابيفر أكيفر 
ريفر حػيالبيفر للػػذبيفر انتبػػاهيفر ا خػػريفيفر كل ميػػـيفر ي ممػػكفيفر مػػدىيفر مػايفر ي انكنػػويفر مػػفيفر  ػػ  يفر ككػػربيفر  ػػييفر محاكلػػةيفر م ػػ

يفر (.2008:28مباشرةيفر لمحركؿيفر عمىيفر مساعدتيـيفر )خ ر،
كىنػػايفر  نبنػػييفر التمك ػػديفر أفيفر اهشػػاراتيفر أكيفر ال المػػاتيفر المت مقػػةيفر باالنتحػػاريفر  نبنػػييفر دائمػػابيفر أفيفر تؤخػػذيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 

بكػػليفر لديػػة؛يفر ذلػػؾيفر أفيفر إملػػاؿيفر أكيفر تلاىػػليفر أييفر التمػػاسيفر لممسػػاعدةيفر قػػديفر يسػػربيفر  ػػييفر ذىػػفيفر الشػػخصيفر الػػذييفر 
كقػفيفر الػذييفر ي انيػو.يفر كتشػ ريفر نتػائجيفر ب ػضيفر البحػكثيفر يلكريفر  ػييفر االنتحػاريفر شػيكرابيفر بػال لزيفر كاليػمسيفر مػفيفر الم
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إلىيفر أفيفر مايفر يقربيفر مفيفر نرفيفر األشخاصيفر الذ فيفر سم كايفر تيد داتيفر باالنتحاريفر مػفيفر أشػخاصيفر مػفيفر أقػاربيـيفر 
ئابيفر مفيفر ألليفر أكيفر م ار يـ،يفر أنكركايفر ببساطةيفر أىميةيفر مايفر كانكايفر يسم كنويفر كخطكرتو،يفر كأنيـيفر لذلؾيفر لـيفر يل مكايفر ش 

يفر .(Rudestam& Angeles, 1997: 82)مساعدتيـيفر كحما تيـ
كممايفر  ب ثيفر عمىيفر االىتماـيفر  ييفر ىذايفر الم دافيفر مايفر  خملويفر األشخاصيفر  حايايفر االنتحاريفر كراءىـيفر مفيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 

مذكراتيفر كىػذهيفر المخملػاتيفر القػتيفر اىتمامػابيفر مػفيفر البػاحث فيفر الػذ فيفر قػامكايفر بلم يػايفر كتحم ميػايفر كمػهيفر ذلػؾ،يفر  ػإفيفر 
الكاقػػهيفر ىػػذهيفر المػػذكراتيفر لػػـيفر ت ػػفيفر إاليفر قمػػيالبيفر لليميػػايفر لالنتحػػار،يفر يفر  م ظميػػايفر كػػافيفر ملػػرديفر عبػػاراتيفر تقػػرريفر 

الذييفر حػدثيفر  ػييفر شػكليفر اعتػذاراتيفر عمػايفر ألم ػكايفر عميػو،يفر مك ػح فيفر البكاعػثيفر التػييفر د  ػتيـيفر إلػىيفر ذلػؾ،يفر أكيفر 
يكتبكفيفر كممةيفر كداعيفر لمحبكبةيفر أكيفر محبكبيفر أكيفر لرد  يفر أكيفر م ريفر ذلػؾ،يفر أكيفر يسػلمكفيفر كرػ تيـيفر  يمػايفر  ت مػ يفر 
بممتمكاتيـيفر أكيفر ثركاتيـ.يفر كتكشفيفر نتائجيفر ب ضيفر الدراساتيفر التييفر س تيفر إلىيفر تحم ليفر الم ػمكفيفر االنل ػالييفر 

%يفر مػفيفر ىػذهيفر المػذكراتيفر كػافيفر  ت ػمفيفر يفر 51ل  نةيفر كب رةيفر مفيفر مػذكراتيفر األشػخاصيفر المنتحػريف،يفر عمػىيفر أفيفر 
%يفر مػفيفر ىػذهيفر يفر 25ت ب راتيفر عفيفر االمتنافيفر ال ر افيفر باللم ليفر ل ردقاء،يفر كعفيفر حبيـيفر كتقد رىـيفر ليـ،يفر كأفيفر 

ذاتيفر أىميػػػػةيفر خارػػػػةيفر  ػػػػييفر الكشػػػػفيفر عػػػػفيفر حقيقػػػػةيفر االنتحػػػػار،يفر ح ػػػػثيفر تكرػػػػليفر إلػػػػىيفر عػػػػدةيفر خرػػػػاؿيفر عامػػػػةيفر 
مػػىيفر االنتحػػار.يفر كتنػػدرجيفر ىػػذهيفر الخرػػاؿيفر  ػػييفر سػػتةيفر لكانػػبيفر لالنتحػػاريفر يطمػػ يفر ل شػػخاصيفر الػػذ فيفر يقػػدمكفيفر ع

عم يايفر الخراؿيفر المكقلّيةيفر ،يفر كالنزكعّيةيفر ،يفر كاالنل الّيةيفر ،يفر كالم ر ّيةيفر كال القاتيفر ،يفر كالتسمسليفر ،يفر كذلػؾيفر عمػىيفر 
يفر النحكيفر التالي:

 : Situational characteristicsالخصائص الموقفّية .1
  الذييفر اليفر يستطيهيفر اللرديفر تحممو.إفيفر المنبويفر ال اـيفر لالنتحاريفر ىكيفر األلـيفر النلسييفر 
 .إفيفر ال نكأيفر ال امةيفر لالنتحاريفر ىييفر الحالاتيفر النلسيةيفر المحبطة 
 : Conative characteristicsالخصائص النزوعّية .2
 .إفيفر النرضيفر ال اـيفر لالنتحاريفر ىكيفر البحثيفر عفيفر حل 
 .إفيفر اليدؼيفر ال اـيفر لالنتحاريفر ىكيفر إيقاؼيفر الكعي 
 : Affective characteristicsالخصائص االنفعالّية  .3
 االنل اؿيفر ال اـيفر  ييفر االنتحاريفر ىكيفر اليمسيفر كيفر ال لز.يفر إف 
 .إفيفر االتلاهيفر الداخمييفر ال اـيفر نحكيفر االنتحاريفر ىكيفر التناقضيفر الكلداني 
 : Cognitive characteristicsالخصائص المعرفّية  .4
 .إفيفر الحالةيفر الم ر يةيفر ال امةيفر  ييفر االنتحاريفر ىييفر التقمصيفر أكيفر التق د 
 : Relational characteristicsخصال العالقات  .5
  ترر اتيفر ال القاتيفر الشخريةيفر المتبادلةيفر  ييفر االنتحاريفر ىييفر تكر ليفر القرديفر مفيفر االنتحار.إفيفر 
 .إفيفر الل ليفر ال اـيفر  ييفر االنتحاريفر ىكيفر التخمييفر كاالنسحاب 
 : Serial characteristoicsالخصائص التسلسلّية  .6
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  بدكيفر االتساؽيفر ال اـيفر  ييفر االنتحاريفر  ييفر أسال بيفر مكاليةيفر ال نكأيفر عمىيفر مدىيفر حياةيفر اللرد.
ذهيفر القائمػػػةيفر مػػػفيفر الخرػػػائصيفر الكاسػػػمةيفر ل شػػػخاصيفر الػػػذ فيفر يقػػػدمكفيفر عمػػػىيفر االنتحػػػاريفر كتت ػػػمفيفر ىػػػيفر يفر يفر يفر يفر يفر 

مؤشػػراتيفر كدالئػػليفر يمكػػفيفر عمػػىيفر أساسػػيايفر تقػػد ريفر احتمػػاالتيفر شػػركعيفر اللػػرديفر  ػػييفر االنتحػػار.يفر كمػػهيفر ذلػػؾ،يفر  ػػإفيفر 
ىذايفر اليفر ي نييفر أفيفر كليفر حاالتيفر االنتحاريفر متشػابية،يفر ذلػؾيفر أفيفر كػليفر حالػةيفر انتحػاريفر ىػييفر حالػةيفر  ريػدةيفر  ػييفر حػديفر 

يفر (.2001:197مطمقةيفر أكيفر عمكمياتيفر  ييفر ىذايفر الشمفيفر )الرش دي،ذاتيا،يفر كأنويفر اليفر تكلديفر خرائصيفر 
ىنػاؾيفر عكامػليفر كث ػرةيفر قػديفر تكػكفيفر مسػؤكلةيفر عػفيفر محاكلػةيفر االنتحػاريفر منيػايفر مػايفر يفر العوامل المسببة لالنتحـار :

 -ىكيفر نلسييفر أكيفر التماعييفر أكيفر اقترادييفر كسمتناكؿيفر ملمكعةيفر ىذهيفر األسبابيفر كمايفر  مي:
ال زلػةيفر االلتماعيػةيفر كالشػ كريفر بالنربػةيفر يشػ ريفر ب ػضيفر األ ػراديفر بيفر الشعور القيري بالعزلة واالغتراب : .1

عػػػػفيفر الملتمػػػػهيفر أييفر أفيفر اللػػػػرديفر يشػػػػ ريفر نلسػػػػويفر بمنػػػػويفر مريػػػػبيفر عػػػػفيفر الملتمػػػػهيفر الػػػػذييفر  ل مػػػػويفر م ػػػػريفر متكّ ػػػػفيفر 
التماعيػػابيفر مػػهيفر أ ػػراديفر ملتم ػػويفر ،يفر لػػذلؾيفر تسػػاكرهيفر رمبػػةيفر قيريػػةيفر  ػػييفر الػػتخمصيفر مػػفيفر ىػػذايفر الشػػ كريفر المػػؤلـيفر يفر ،يفر 

عيفر  يػػويفر  ريػػديفر تحريػػريفر نلسػػويفر مػػفيفر كي تبػػريفر الشػػ كريفر بال زلػػةيفر القاسػػـيفر المشػػترؾيفر  ػػييفر حػػاالتيفر االنتحػػاريفر كالشػػركيفر 
يفر .274:2004)تكتراتويفر كالتخمصيفر مفيفر مشاعريفر ال   يفر ميمايفر كافيفر مردرىايفر يفر )يفر النزة.

يفر عمػػػىيفر يفر المشـــاّل اَلســـرية : .2 إفيفر عػػػدـيفر كلػػػكديفر لػػػكيفر ديمقراطػػػييفر  ػػػييفر األسػػػرةيفر ،يفر ككلػػػكديفر عالقػػػاتيفر تقػػػـك
يفر التنا سيفر كالرراعيفر كعدـيفر الش كريفر باألمفيفر كالس ادةيفر مهيفر كثرةيفر المشاكليفر كميايفر أمكريفر تػد هيفر بػاللرديفر لمػتخمص
مفيفر ىذايفر الكاقهيفر عمىيفر طري يفر االنتحاريفر ،يفر كتلدريفر اهشارةيفر إلػىيفر سػكءيفر م اممػةيفر األىػليفر لممنتحػريفر خارػةيفر إذايفر 

 .274:2004)ة،زيفر كانتيفر قاسيةيفر ككحشية.يفر )الن
لذلؾيفر نلديفر يفر اال طراباتيفر األسريةيفر كالرراعاتيفر ككلكديفر التكتريفر ال نفيفر داخليفر األسرةيفر  ؤدييفر إلىيفر التلك ػريفر 

يفر .21:2010)  ييفر السمكؾيفر االنتحاري)لم ف،
إفيفر اللقريفر كاللاقةيفر يفر كالبؤسيفر كعدـيفر قدرةيفر اللرديفر عمىيفر تمبيػةيفر حالاتػويفر الب كلكليػةيفر يفر القتصادية :اَلسباب ا .3

المت مقةيفر  ييفر الممكليفر كالممبسيفر كالممكىيفر كطبي ةيفر قمةيفر ذاتيفر ال ديفر تد هيفر باللرديفر لمتخمصيفر مفيفر ىذهيفر األك اعيفر 
 .275:2004)الم يشيةيفر البائسةيفر عفيفر طري يفر االنتحاريفر )النزة،

عدديفر االنتحاراتيفر  ييفر أكركبايفر تتزا ديفر  ييفر دكركايـيفر ذكريفر أفيفر أفيفر يفر Tousignant,2004:780)كقديفر أكرديفر )
 تػػػراتيفر األزمػػػاتيفر االقترػػػاديةيفر الشػػػد دةيفر يفر كيفر الملالئػػػةيفر  ػػػييفر الملتمػػػهيفر لػػػذلؾيفر ال كامػػػليفر االقترػػػاديةيفر أكثػػػريفر 
ارتباطػابيفر باالنتحػاريفر ،يفر كيؤكػػديفر يفر البػاحثكفيفر أفيفر نسػػبةيفر االنتحػاريفر ترتلػهيفر  ػػييفر  تػراتيفر الكسػػاديفر كانتشػاريفر البطالػػةيفر يفر 

ييفر ت ػػانييفر مػػفيفر  ػػ فيفر الك ػػهيفر االقترػػادييفر كعػػدـيفر قػػدرةيفر األبيفر عمػػىيفر كمػػفيفر ناحيػػةيفر أخػػرىيفر  ػػإفيفر األسػػريفر التػػ
تمبيةيفر حالاتيفر األبناءيفر  يذايفر  يزيفر ال القاتيفر ال ائمةيفر كتحدثيفر الخال اتيفر ب فيفر أ راديفر األسرةيفر الكاحػدةيفر ،يفر لػذلؾيفر 
نلديفر البطالةيفر تزيديفر  ييفر ال نكطاتيفر داخليفر األسرةيفر كت  فيفر ال القاتيفر ب فيفر ا باءيفر كيفر األبناءيفر نت لةيفر عدـيفر 

يفر .يفر لاتيفر الماديةيفر كالنلسيةيفر ألبنائواقدرةيفر ا باءيفر عمىيفر تمبيةيفر الح
مفيفر األمراضيفر النلسيةيفر خارػةيفر نػذكريفر االكتئػابيفر ،يفر انلرػاـيفر الشخرػيةيفر اَلمراض النفسية والعقلية : .4

،يفر األمػػراضيفر ال رػػبيةيفر كالكسػػكاسيفر القيػػرييفر إ ػػا ةيفر إلػػىيفر ذلػػؾيفر اهرػػابةيفر بػػاألمراضيفر اللسػػميةيفر المزمنػػةيفر 



61 

 

مػايفر يفر يلسػريفر ب ػدـيفر تحمػليفر أعبػاءيفر كالشمليفر ،يفر األمراضيفر الم ديةيفر ،يفر نلديفر أفيفر لد يـيفر م كالتيفر انتحاريػةيفر ،يفر كىػذايفر 
المػػػػرضيفر عنػػػػديفر ىػػػػؤالءيفر المر ػػػػىيفر ،يفر ككػػػػذايفر المرػػػػاب فيفر بمػػػػرضيفر الرػػػػرعيفر كػػػػذايفر السػػػػرطافيفر ،يفر كاألشػػػػخاصيفر يفر 
المراب فيفر باألمراضيفر القمبيةيفر كم رىايفر كميايفر تل ػليفر المػريضيفر يشػ ريفر باالكتئػابيفر كالممػليفر كال دكانيػةيفر ،يفر كػليفر 

 ةيفر .يفر ىذهيفر األحاسيسيفر تث ريفر الرمبةيفر  ييفر ملارقةيفر الحياةيفر كارتكابيفر المحاكالتيفر االنتحاري
Joost,1967:72) يفر .(يفر

ىنػػػػاؾيفر عكامػػػػليفر أخػػػػرىيفر تػػػػؤدييفر بػػػػاللرديفر خارػػػػةيفر المراىػػػػ يفر إلػػػػىيفر اهقػػػػداـيفر عمػػػػىيفر االنتحػػػػاريفر كارتكػػػػابيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
محػػاكالتيفر انتحاريػػةيفر ،يفر كاهدمػػافيفر كذلػػؾيفر باعتمػػاديفر اللسػػـيفر عمػػىيفر األقػػراصيفر كالمخػػدراتيفر كمػػفيفر ثػػـيفر الم انػػاةيفر 

المػريضيفر ،يفر يفر  ػؤدييفر إلػىيفر كا الـيفر ،يفر عندمايفر  نسحبيفر مل كؿيفر ىذهيفر المكاديفر المخدرةيفر ،يفر تبت ديفر عفيفر متنػاكؿيفر  ػديفر 
تقمبيفر مزالويفر مػفيفر لػراءيفر التلػري يفر  ػييفر اسػتيالؾيفر المخػدراتيفر كشػربيفر الخمػكريفر ،يفر كلكػفيفر اهدمػافيفر  رلػهيفر  ػييفر 
أممبيفر األحيافيفر إلىيفر عكامليفر ثقا يةيفر نلسيةيفر كخبراتيفر اللشليفر كاهحباأيفر ،يفر كالحرمافيفر كالتدل ليفر ،يفر كالردماتيفر 

لػػةيفر ،يفر ر قػػاءيفر السػػكءيفر كاهىمػػاؿيفر ال ا يػػةيفر كالزكاليػػةيفر كالخيانػػةيفر الزكليػػةيفر ك قػػدافيفر الكظيلػػةيفر كيفر اه ػػالسيفر كالبطا
يفر (.يفر 88:يفر  2000األبكييفر )ال يسكي،

 النظريات المفسرة لالنتحار:
يلترضيفر )يفر  ركيديفر (يفر أفيفر مريػزةيفر المػكتيفر ىػييفر مرػدريفر كػليفر يفر االنتحار من المنظور النفسي الدينامي: .1

فيفر االنتحاريفر مايفر ىكيفر إاليفر نكعيفر مفيفر االشتياؽيفر لم كدةيفر إلىيفر ال دـيفر الذييفر خبرنػاهيفر قبػليفر الػكالدة.يفر    ليفر عدكانييفر كاا
(يفر ،ك ػػييفر  ػػكءيفر تمػػؾيفر النظريػػةيفر ا تػػرضيفر  ركيػػديفر كلػػكديفر مريػػزت فيفر ىمػػايفر مريػػزةيفر 39ص،يفر يفر 1969 اف،يفر )سػػم

أكيفر مريػػػزةيفر اليػػػدـيفر كالتحطػػػيـيفر تقابميػػػايفر مريػػػزةيفر المػػػذةيفر كالبنػػػاء.يفر يفر Erosكمريػػػزةيفر الحيػػػاةيفر يفر Thantosالمػػػكتيفر 
 كحسبيفر مايفر ىكيفر مك حيفر بالتالييفر :

تػدم ريفر الن ػريفر مرائزيفر المكتيفر الم ػكؿيفر ال دكانيػةيفر كاللنػاءيفر مسػ رةيفر بمبػدأيفر الخمػكديفر ت بػريفر عػفيفر نلسػيايفر ب .1
 .أكيفر الذاتيفر "مكلكديفر  ييفر الالش كر"يفر يمثميايفر اليك

زيفر المػػػذةيفر كالػػػذاتيفر كالبنػػػاءيفر م ػػػكؿيفر األنػػػايفر مسػػػ رةيفر بمبػػػدأيفر الكاق يػػػةيفر ت بػػػريفر عػػػفيفر نلسػػػيايفر بإشػػػباعيفر ئػػػمرا .2
حالػػػػػاتيفر اللسػػػػػـيفر ك ػػػػػ يفر متطمبػػػػػاتيفر الملتمػػػػػهيفر بالتسػػػػػامييفر أكيفر الكبػػػػػتيفر مكلػػػػػكدةيفر  ػػػػػييفر الشػػػػػ كريفر 

 .كالالش كريفر يمثميايفر )األنايفر أعمى(
بمبدأيفر المذةيفر ت بػريفر عػفيفر نلسػيايفر بحػبيفر الػذاتيفر كحػبيفر الن ػريفر )مبػدأيفر المػذةيفر م كؿيفر لذائذيفر الحياةيفر مس رةيفر  .3

 (.33)الل كش،يفر د.ت:يفر كلكدةيفر  ييفر الالش كريفر يمثميايفر الػيػكدكفيفر ق ديفر أكيفر شرأ(يفر م

كخػػػػرجيفر  ركيػػػػديفر بنظريػػػػةيفر سػػػػماىايفر )الحػػػػزف(يفر أكيفر الحػػػػداديفر كاالكتئػػػػابيفر ،يفر كمػػػػؤدىيفر ىػػػػذهيفر النظريػػػػةيفر أفيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
(،يفر idلةيفر كم ػػػريفر التماعيػػػةيفر سػػػماىا،يفر )اهنسػػػافيفر  كلػػػديفر كلديػػػويفر ملمكعػػػةيفر مػػػفيفر مرائػػػزيفر كم ػػػكؿيفر م ػػػريفر مرػػػقكيفر 

كباحتكاؾيفر الطلليفر بمحيطويفر ككاق ويفر بمايفر  يويفر مفيفر عقباتيفر كآالـيفر كحبكريفر كر اء،يفر  ػدرؾيفر كاق ػويفر شػ ئابيفر  شػ ئاب،يفر 
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كي ييفر نلسويفر بالنسبةيفر لن ره،يفر كح نذاؾيفر تتككفيفر شخر تويفر ال اقمةيفر الكاق يةيفر كىػييفر األنػا،يفر ك ػييفر ب ػهيفر سػن فيفر 
كبػاريفر كاحتػراـيفر تت م يفر أ كاريفر كعكاطفيفر اهنسافيفر بمثليفر عميايفر كشخرياتيفر مرمكيفر  قةيفر  تطمهيفر إل يػايفر بػإلالؿيفر كاا

يفر S.Egoكىػػييفر شخرػػياتيفر أبكيػػةيفر كمرػػدريفر المحبػػةيفر كاأللػػـ،يفر كبالتػػالييفر  تكػػكفيفر القسػػـيفر المثػػالييفر الكمػػالييفر 
يفر .(24:يفر 2001ال م ريفر الحاكـيفر المتطمهيفر إلىيفر الكماؿ،يفر كيتقمصيفر كيمتصيفر شخكرويفر كآمالويفر ) ا د،يفر 

كيفر رمػػزابيفر )كالحريػػةيفر كالػػكطف(يفر كيقػػكؿيفر  ركيػػديفر  ػػييفر الحػػزفيفر بػػمفيفر  قػػديفر الحب ػػبيفر سػػكاءيفر كػػافيفر شخرػػابيفر أيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
عنػديفر ب ػضيفر النػاسيفر إلػىيفر يفر  ؤدييفر إلػىيفر حالػةيفر الحػزفيفر الشػد ديفر كالحػداد،يفر كالحػزفيفر انل ػاؿيفر سػكييفر كلكنػويفر  نقمػب

يفر (.35-24)الل كش،يفر د.ت:يفر اكتئابيفر مر ي
(يفر كيػرىيفر يفر المالنخكليػايفر كقديفر رب يفر  ركيديفر االنتحاريفر بالكيبةيفر كقدـيفر لويفر تلس رابيفر مستلي ابيفر  ػييفر كتابو)الحػداديفر كيفر 

 ػػييفر يمػػريفر بمرحمػػةيفر حػػداديفر م  نػػةيفر  رلػػهيفر اهنسػػافيفر ب ػػدىايفر إلػػىيفر كاق ػػويفر االلتمػػاعييفر  ركيػػديفر أفيفر الحػػزفيفر الطبي
كي مليفر عمىيفر إقامةيفر عالقاتيفر لد دةيفر كمك كعاتيفر أخرىيفر لممحبةيفر كالمت ةيفر كالمذةيفر أمايفر  ييفر حالةيفر االكتئػابيفر 
يفر مكلػويفر  السقيـيفر  إنويفر ير بيفر عمى)األنا(سحبيفر أكارريفر المحبةيفر بليفر أنويفر يش ريفر بػاهثـيفر كالمالمػةيفر كىػكيفر لػـك

ذييفر مدريفر بويفر كىلرهيفر كبمايفر أفيفر الحب بيفر  ث ػريفر  يػويفر الكػرهيفر كالمػكـيفر  ػدهيفر  يرػبحيفر كػرهيفر إلىيفر الحب بيفر الملقكديفر ال
الحب بيفر كرىايفر كعداءيفر  ديفر الذاتيفر نلسيا،يفر كيربحيفر ت ذ بيفر الحب بيفر الملقكديفر لذ ذابيفر كمستسامابيفر لػدىيفر اللػرديفر 
ك قابيفر لمايفر لناهيفر بسببويفر كعندمايفر  كمليفر ىذايفر الت ذ بيفر كالتقريهيفر لمذاتيفر التييفر تقمصيفر الحب بيفر المكركهيفر إلىيفر 

اتيفر كاا نائيػػايفر لكػػييفر  ػػتـيفر الق ػػاءيفر عمػػىيفر الحب ػػبيفر ال ػػدكيفر عنػػدمايفر  ػػتـيفر االنتحػػاريفر مػػهيفر انل ػػاؿيفر حػػديفر تحطػػيـيفر الػػذ
عدائييفر أخل يفر  ييفر الت ب ريفر عفيفر نلسويفر  ان كسيفر إلىيفر الداخليفر عمىيفر الػذاتيفر نلسػيايفر ليقتميػايفر أييفر أفيفر اهنسػافيفر 

يفر (.489:يفر 2002)رالح،مايفر  رمييفر إلىيفر قتليفر م رهالمنتحريفر عمىيفر مايفر  رىيفر  ركيديفر إن
ا خػريفر تنػتكسيفر إلػىيفر "األنػا"يفر مرػدرىايفر األساسػي،يفر كذلػؾيفر إذايفر تػكرأيفر يفر  الرمبةيفر  ييفر القتليفر أكيفر ال ػدكافيفر عمػىيفر 

الشػػخصيفر  ػػييفر مكاقػػف،يفر تحػػكؿيفر قكاىػػايفر دكفيفر ال ػػدكافيفر عمػػىيفر ا خػػر،يفر كقػػديفر يكػػكفيفر إحبػػاأيفر ال ػػدكافيفر بيليػػاتيفر 
ذاتية،يفر تتمثليفر  ػييفر قػدرةيفر األنػايفر األعمػىيفر عمػىيفر الكػفيفر بمػايفر  ث ػرهيفر مػفيفر مخػاكؼ،يفر كب ػن يفر كلػدافيفر اهثػـ،يفر أكيفر 

سػػػببيفر التػػػكرأيفر  ػػػييفر ثنائيػػػةيفر انل اليػػػةيفر مت ػػػادةيفر تلػػػاهيفر بسػػػببيفر خمػػػي يفر مػػػفيفر عنارػػػريفر شػػػبقيةيفر عر ػػػية،يفر أكيفر ب
مك كعيفر ال دكاف،يفر كقديفر يككفيفر إحبػاأيفر ال ػدكافيفر بل ػليفر شػدةيفر مقاكمػةيفر الكاقػه،يفر ك ػن يفر الظػركؼيفر الخارليػةيفر 

يفر (.62:يفر 2012أكيفر إ التيفر مك كعيفر ال دكافيفر  لمة،يفر سكاءيفر بالمكتيفر ال ادييفر أكيفر االبت اديفر )ن يمة،يفر 
(يفر خػػالؿيفر عمميػػةيفر التكحػػديفر أكيفر االمترػػاصيفر مػػهيفر كيػػرىيفر  ركيػػديفر أفيفر النزعػػةيفر ال دكانيػػةيفر إلػػىيفر الػػذاتيفر )األنػػايفر يفر يفر يفر يفر 

بػػػداؿيفر كلػػػدافيفر الكراىيػػػةيفر  اهبػػػداؿ،يفر كذلػػػؾيفر حػػػ فيفر يقػػػكـيفر األنػػػايفر بامترػػػاصيفر مك ػػػكعيفر ال ػػػدكافيفر كالكراىيػػػة،يفر كاا
كنزعاتيفر ال دكافيفر المكليةيفر  دهيفر كمك كعيةيفر خارلييفر بإسقاطيايفر عميويفر داخمياب،يفر ب ػديفر أفيفر تػـيفر امترارػويفر 

يفر نلسويفر بدؿيفر ا خر.كتكحدهيفر مهيفر األنايفر  يقهيفر ال دكافيفر عمىيفر األنا،يفر كبالتالييفر  دمريفر 
 الل ليفر االنتحارييفر  ييفر ىذهيفر الركرةيفر يمثليفر أرالبيفر عدكانابيفر  ديفر ا خريفيفر سػكاءيفر أشػخاصيفر م  نػ فيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 

أكيفر الملتمػػهيفر ككػػليفر إذفيفر ىػػكيفر عػػدكافيفر تكلػػديفر  ػػييفر الػػذاتيفر ثػػـيفر ان كػػسيفر  ػػدىايفر كدمرىػػا،يفر ليػػذايفر اعتبػػريفر  ركيػػديفر 
كت،يفر ح ػثيفر أفيفر االنتحاريفر ظػاىرةيفر نلسػيةيفر  ت ػمنويفر مريػزت فيفر مترػارعت فيفر ىمػايفر مريػزةيفر الحيػاةيفر كمريػزةيفر المػ
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األكلػػىيفر ىػػييفر مرػػدريفر كػػليفر   ػػليفر خػػالؽيفر كمرػػدريفر السػػمكؾيفر البنػػاءيفر كاألعمػػاؿيفر اه لابيػػةيفر لمكارػػمةيفر الحيػػاة،يفر 
ب نمايفر الثانيةيفر ىييفر مردريفر كليفر   ليفر تدم رييفر ككليفر سمكؾيفر عدكاني،يفر كسّمـيفر  ركيديفر بنمبةيفر مريزةيفر المكتيفر  ييفر 

ىيفر األنػا،يفر لػذلؾيفر النيايةيفر بل ليفر مايفر تكلػدهيفر مػفيفر م ػكؿيفر سادكمازكشػيةيفر  ترتػديفر الكراىيػةيفر كال ػدكافيفر كالتػدم ريفر إلػ
يفر (.272:يفر 2004 رىيفر أفيفر االنتحاريفر مالبابيفر يككفيفر حر مةيفر منطقيةيفر لمرضيفر السكداكييفر ) ا د،يفر 

 لييفر كاليفر الرمبت فيفر السػاديةيفر كالمازككيػةيفر م ػريفر منلرػمت ف،يفر  يمػايفر متالزمتػافيفر كػليفر رمبػةيفر  ػييفر القتػليفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
يسػػتدعييفر تنشػػميفر  ػػييفر األنػػايفر تحػػرؾيفر  يػػويفر طاقػػةيفر اليفر شػػ كرية،يفر  يطمػػ يفر "يفر األنػػايفر األعمػػىيفر كلػػدانابيفر بػػاهثـ،يفر ممػػايفر 

الحالػػةيفر إلػػىيفر عقكبػػةيفر مماثمػػةيفر لمرمبػػةيفر ال دكانيػػةيفر التػػييفر أطمقيػػايفر األنػػا"يفر   نػػدمايفر تسػػكديفر نزعػػةيفر ال ػػدكافيفر كالقتػػليفر 
يفر امتراصيفر ا خريفر كالتكحديفر م ويفر كح فيفر  الساديةيفر يككفيفر االنتحاريفر قتاليفر مرتدابيفر إلىيفر الذات،يفر بتمث ريفر ميكان ـز

حػػػاريفر تنل ػػػذابيفر ل قكبػػػةيفر تسػػػيطريفر النزعػػػةيفر المازككيػػػةيفر عمػػػىيفر اللػػػرديفر كتسػػػكدهيفر رمبػػػةيفر  ػػػييفر أفيفر يقتػػػليفر يكػػػكفيفر االنت
اهعػػػداـيفر عمػػػىيفر الػػػذات،يفر تحػػػتيفر تػػػمث ريفر كلػػػدافيفر اهثػػػـيفر كالحالػػػةيفر إلػػػىيفر ال قػػػاب،يفر أمػػػايفر الرمبػػػةيفر  ػػػييفر المػػػكتيفر 
كالترح ػػػبيفر بػػػو،يفر  يػػػييفر نت لػػػةيفر شػػػدةيفر  اعميػػػةيفر "مريػػػزةيفر المػػػكتيفر كالتػػػدم ر"،يفر كمالبػػػابيفر مػػػايفر تكػػػكفيفر ىػػػييفر الرمبػػػةيفر 

يفر (.65:يفر 1994المسيطرةيفر  ييفر االنتحاريفر )منية،يفر 
رتيفر ظاىرةيفر االنتحػاريفر بإرلاعيػايفر إلػىيفر الرػراعيفر القػائـيفر بػ فيفر مريػزةيفر كخالرةيفر األمريفر أفيفر اللركيديةيفر  سيفر يفر يفر يفر يفر 

المػػكتيفر كالحيػػاةيفر كممبػػةيفر مريػػزةيفر المػػكتيفر عنػػديفر األ ػػراد،يفر كاللركيػػد كفيفر يفر  ؤكػػدكفيفر أفيفر د ناميكيػػاتيفر االنتحػػاريفر 
تنحرػػريفر  ػػييفر أنػػويفر عػػدكافيفر رمػػزي،يفر أكاليفر شػػ كري،يفر حالػػتيفر شػػركأيفر داخميػػةيفر أكيفر خارليػػةيفر دكفيفر كقكعػػويفر عمػػىيفر 

المازككيةيفر كعممياتيفر االمتراصيفر كالتكحديفر كاهبداؿ،يفر  رتديفر مك كعويفر الحقيقي،يفر كبل ليفر نشاأيفر النزعاتيفر 
يفر ال دكافيفر إلىيفر الذات،يفر   دمريفر الشخصيفر نلسويفر بديالبيفر لمك كعيفر ال دكافيفر األرمي.

ىكػػػذايفر قػػػدـيفر التحم ػػػليفر النلسػػػييفر كرػػػلايفر للكانػػػبيفر التلػػػاعالتيفر الد ناميكيػػػةيفر  ػػػييفر الشػػػخص،يفر كانرػػػّبيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
يفر اىتمامويفر بداخليفر اللرديفر كترك بويفر الب كلكلييفر النلسي.

 لمنظور السلوكي : االنتحار في ا .4
(يفر أفيفر االنتحػػػاريفر  ػػػنلـيفر مػػػفيفر  قػػػدافيفر متكقػػػهيفر أكيفر Ulman&Krasnarطبقػػػابيفر إلػػػىيفر اكلمػػػايفر ككػػػرانسيفر )يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 

مترػػكريفر لم ػػززاتيفر ذاتيفر قيمػػةيفر عاليػػة،يفر مثػػليفر عمػػل،يفر كظيلػػة،يفر رػػحة،يفر أرػػدقاءيفر ال ائمػػةيفر كمػػايفر إلػػىيفر ذلػػؾ،يفر 
ئيـيفر ك ييفر الكقتيفر نلسويفر  إفيفر مثليفر ىؤالءيفر األشخاصيفر اليفر  تكق كفيفر الحركؿيفر عمىيفر ت زيزاتيفر أخػرىيفر مػفيفر بقػا

فيفر انتحػػارىـيفر  ل ػػليفر األشػػخاصيفر إإذيفر يفر  ػػييفر الحيػػاةيفر كليػػذايفر قػػديفر  لػػدكفيفر  ػػييفر التلك ػػريفر بػػالمكتيفر ت زيػػزابيفر إ لابيػػابيفر 
الذ فيفر  تركػكنيـيفر يشػ ركفيفر باألسػفيفر مػفيفر ألميػـيفر كيظػليفر األشػخاصيفر الػذ فيفر سػببكايفر ليػـيفر األلػـيفر ي ػانكفيفر مػفيفر 
يفر ت ذ بيفر ال م ريفر طكاؿيفر حياتيـ.يفر كب بارةيفر أخرىيفر أفيفر ىؤالءيفر األشخاصيفر قػديفر  ػركفيفر  ػييفر المػكتيفر أنػويفر  لمػب
ليػـيفر عػػددابيفر مػػفيفر األشػػياءيفر التػػييفر يحبكنيػػايفر ممثمػػةيفر  ػييفر االنتبػػاه،يفر الشػػلقة،يفر الرثػػاء،يفر كاالنتقػػاـ،يفر تت ػػمفيفر حركػػةيفر 
تبت ديفر عفيفر مكاقفيفر اليفر  كلديفر   يايفر ت زيزيفر كتتلويفر نحكيفر مكاقفيفر ت زيزيػة،يفر كالحػليفر المنطقػييفر ىػكيفر تن ػريفر نمػ يفر 

ابيػةيفر بػمفيفر تػزاديفر الت زيزيفر كبيذايفر يككفيفر ال الجيفر السمككييفر لمذ فيفر يحػاكلكفيفر االنتحػاريفر شػب يابيفر بالحػاالتيفر االكتئ
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الخبراتيفر السارة.يفر كخلضيفر الخبراتيفر م ريفر السارةيفر عمىيفر ك  يفر بػرامجيفر م  نػةيفر يسػاىـيفر   يػايفر أرػدقائيـيفر كأ ػراديفر 
يفر .(422:يفر 2002أسرىـيفر )رالح،يفر 

كمايفر نلديفر أفيفر المنظكريفر السػمككييفر يقػكـيفر عمػىيفر نظريػةيفر الػت مـيفر كي تبػريفر أرػحابيفر ىػذايفر االتلػاهيفر أمثػاؿيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
 ػييفر يفر األساسيةيفر  ييفر الت مـيفر إمايفر االستلابةيفر  تتمثلكاطسفيفر كسنكريفر كبا مكؼيفر أفيفر المث ريفر ىكيفر أحديفر الشركأيفر 

ذايفر قػػػاـيفر اللػػػرديفر بتكػػػراريفر نلػػػسيفر االسػػػتلابةيفر  يػػػذايفر ي نػػػييفر ت ر ػػػابيفر يفر يفر ،ذلػػػؾيفر السػػػمكؾيفر الرػػػادريفر عػػػفيفر الػػػدا ه كاا
لمت زيػػز،يفر كي تبػػريفر أرػػحابيفر ىػػذايفر االتلػػاهيفر االنتحػػاريفر كسػػمكؾيفر م مػػـيفر  مػػييفر  ملػػميفر إليػػويفر اللػػرديفر لمػػتخمصيفر مػػفيفر 

ارةيفر عػفيفر كسػ مةيفر تك ػفيفر شػػاذيفر ي بػريفر عػفيفر  قػػدافيفر الك ػ ياتيفر الرػ بةيفر التػييفر تكاليػػو،يفر كىػذهيفر االسػتلابةيفر عبػػ
يفر (.ENRL chabrol, 1986. 81التحكـيفر  ييفر يفر )

كمفيفر خالؿيفر مالحظػتيـيفر أل ػراديفر حػاكلكايفر االنتحػاريفر تػـيفر )اسػتخالصيفر م ادلػةيفر سػم تيفر بم ادلػةيفر السػمكؾيفر يفر يفر يفر يفر 
االنتحػػػارييفر ملادىػػػايفر أفيفر الشخرػػػيةيفر ال ػػػ يلةيفر كاليشػػػةيفر باه ػػػا ةيفر إلػػػىيفر  قػػػريفر المحػػػي يفر ل كامػػػليفر الت زيػػػزيفر 

مػػهيفر الت زيػػزيفر السػػمبييفر لمسػػمككياتيفر الن ػػريفر مرمػػكبيفر   يػػا،يفر  ػػؤدييفر إلػػىيفر ت مػػـيفر االنتحػػار،يفر يفر اه لػػابييفر بالمقابػػل
ليفر ال ػػػن يفر  تتػػػك ريفر لديػػػويفر ىػػػذهيفر كيرػػػبحيفر ىػػػذايفر نمػػػ يفر مػػػفيفر االسػػػتلابةيفر يظيػػػريفر كممػػػايفر ات ػػػرضيفر اللػػػرديفر ل كامػػػ

لػػذلؾيفر  نظػػريفر السػػمكك كفيفر إلػػىيفر أفيفر يفر السػػمكؾيفر االنتحػػارييفر عمػػىيفر أنػػويفر سػػمكؾيفر مكتسػػبيفر مػػفيفر الب ئػػةيفر يفر ،األر ػػية
يفر ثـيفر  يـيفر يرنلكفيفر مسمياتيفر ىذايفر السمكؾيفر عمىيفر أنويفر سكييفر أكيفر شاذ.يفر كأنويفر اليفر رمةيفر لحنساف،يفر كمف

 كليفر سػمكؾيفر إنسػانييفر أيػابيفر كػافيفر ىػذايفر السػمكؾيفر ىػكيفر  ػييفر نيايػةيفر األمػريفر سػمكؾيفر مكتسػبيفر  ت ممػويفر اهنسػافيفر مػفيفر 
يفر (.1995:55،المحي يفر الذييفر ي يشيفر  يو.)الشناكييفر 

يفر 
الم ر ػػي،يفر يفر تلسػػريفر النظريػػةيفر الم ر يػػةيفر االنتحػػاريفر طبقػػابيفر لمبنػػاءالنظريــة المعرفيــة فــي تفســير االنتحــار: 

كالذييفر يش ريفر إلىيفر اللمكديفر  ييفر التلك ريفر كر كبةيفر الترك زيفر المحتممةيفر بم نىيفر تشػكىاتيفر  ػييفر طريقػةيفر تلسػ ريفر 
اللػػػرديفر لكقػػػائهيفر الحيػػػاة،يفر ككػػػذلؾيفر نت لػػػةيفر م تقػػػداتيفر  كريػػػةيفر خاطئػػػةيفر  ب نيػػػايفر اللػػػرديفر عػػػفيفر نلسػػػويفر كعػػػفيفر ال ػػػالـيفر 
يفر الخػػػارلي،يفر إذفيفر الشػػػخصيفر االنتحػػػارييفر اليفر ي ػػػرضيفر أثنػػػاءيفر المحظػػػةيفر التػػػييفر تسػػػب يفر مكتػػػويفر سػػػكىيفر تشػػػكىات،
خارػػةيفر لرػػدمةيفر أكيفر حػػرجيفر )مثػػليفر اللشػػليفر  ػػييفر ال مػػل،يفر الرػػحبةيفر السػػ ئة،يفر أفيفر يكػػكفيفر مر ك ػػابيفر مػػفيفر طػػرؼيفر 
أقربائو(يفر كليفر ىػذهيفر ال كامػليفر تكلػديفر حالػةيفر مػفيفر االكتئػابيفر الػذييفر ي تبػريفر ال نرػريفر المشػترؾيفر الػذييفر  ػؤدييفر إلػىيفر 
المحاكلػػةيفر االنتحاريػػةيفر أكيفر االنتحػػاريفر  ػػييفر لميػػهيفر اال ػػطرابات،يفر كىػػذايفر مػػايفر أكػػدهيفر بيػػؾيفر لمكاليػػةيفر الرػػدمة.يفر 

ؾ(يفر  رىيفر أفيفر الشخصيفر خارةيفر المكتئبيفر يككفيفر ركرةيفر سمبيةيفر عفيفر ذاتػويفر كعػفيفر ال ػالـيفر كالمسػتقبل،يفر إذفيفر )بي
يفر بو،يفر كيلقديفر الحػا زيفر  كيؤدييفر بويفر اليمسيفر إلىيفر  قدافيفر الدا  يةيفر بح ثيفر أنويفر  تكقهيفر نت لةيفر سمبيةيفر ألييفر   ليفر يقـك
يفر كالنظػػرةيفر السػػمبيةيفر لممسػػتقبليفر  ػػييفر  الػػداخمييفر عمػػىيفر االنخػػراأيفر  ػػييفر أييفر نشػػاأيفر بنػػاءيفر كيػػؤدييفر بػػويفر ىػػذايفر التشػػاـؤ

يفر (.ChabrolhenrI , 1989:71ايةيفر إلىيفر الرمبةيفر  ييفر االنتحاريفر .)الني
يفر 
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 إن المنظور المعرفي للظاىرة االنتحارية نجده متّون من اتجاىين ىما:       
:يفر  بػػدأيفر بال ػػالـيفر "بيػػؾ"يفر الػػذييفر ي تبػػريفر كػػليفر مػػفيفر االكتئػػابيفر كاالنتحػػاريفر ليمػػايفر نلػػسيفر التكػػكيفيفر االتجــاه اَلول  

م ػػػريفر الم منػػةيفر ت طػػييفر لملػػرديفر نظػػرةيفر سػػمبيةيفر كتشػػػاؤميةيفر الم ر ػػي،يفر ح ػػثيفر ي تبػػرافيفر ملمكعػػةيفر مػػفيفر األ كػػاريفر 
لنلسويفر أكالبيفر كلم الـيفر ثانيابيفر كلممستقبليفر أخ راب،يفر ىذايفر التشكيويفر السمبييفر لمحقيقةيفر  ؤدييفر إلىيفر حالةيفر اكتئػابيفر كىػذهيفر 
الحالةيفر تؤدييفر بدكرىايفر إلىيفر نقػصيفر  ػييفر إمكانيػاتيفر اللػرديفر كالتكّ ػفيفر مػهيفر الكاقػه،يفر ىػذهيفر السػمبيةيفر تػؤدييفر مباشػرةيفر 

يفر إلىيفر االنتحار.
:يفر  ػػرىيفر أفيفر االنتحػػاريفر نػػاتجيفر عػػفيفر علػػزيفر  ػػييفر التك ػػف،يفر انطالقػػابيفر مػػفيفر دراسػػاتيفر اسػػت ممتيفر ني االتجــاه الثــا

 Lavanstu etطػػرؽيفر التق ػػػيـيفر النلسػػييفر المك ػػػكعي،يفر ح ػػػثيفر تمكػػفيفر ال المػػػافيفر "للنسػػػكتكنكرنلر"يفر "
Norenger" (يفر مػفيفر التكرػليفر إلػػىيفر ب ػضيفر األ كػاريفر التػػييفر تػؤدييفر إلػىيفر ال لػػزيفر  ػييفر التك ػفيفر عنػػديفر 1971)يفر

 ػ  يفر م نكيػةيفر يفر ديفر إلىيفر الرالبةيفر  ػييفر التلك ػر،يفر الػذييفر مػفيفر خرائرػواأل راديفر المنتحريف،يفر ىذايفر ال لزيفر ي كيفر 
يفر (.64:يفر 1991شر ي،يفر )يفر التلك ريفر المتلرغيفر عنو

مػػفيفر خػػالؿيفر مػػايفر سػػب يفر  ػػإفيفر االتلػػاهيفر الم ر ػػييفر ركػػزيفر  ػػييفر تلسػػ رهيفر لظػػاىرةيفر االنتحػػاريفر عمػػىيفر اللانػػبيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
ريفر شػ ئافيفر الم ر ييفر لملرديفر دكفيفر األخذيفر ب  فيفر االعتبػاريفر اللكانػبيفر األخػرىيفر مػثالبيفر اعتبػاريفر سػمكؾيفر اللػرديفر كأ كػا

يفر اليفر يمكفيفر  رميما.يفر 
(يفر بتلسػػ ريفر (A.Maslowقػػاـيفر عػػالـيفر الػػنلسيفر أبرىػػاـيفر )ماسػػمك(يفر نظريــة الحاجــات فــي تفســير االنتحــار: 

سػػمكؾيفر اهنسػػافيفر عمػػىيفر أسػػاسيفر حالاتػػويفر اهنسػػانيةيفر كطبقػػابيفر ليػػذهيفر النظريػػةيفر  ػػإفيفر الحالػػاتيفر م ػػريفر المشػػب ةيفر 
افيفر اللرديفر كتد  ػويفر إلػىيفر تربحيفر المحدديفر الرئيسيفر لمسمكؾيفر اللردييفر لح فيفر إشباعيا،يفر  يييفر تؤدييفر إلىيفر عدـيفر اتزيفر 

اهتيػافيفر بسػػمكؾيفر  ػػؤدييفر إلػػىيفر خلػضيفر حالػػةيفر التػػكتريفر ىػػذهيفر كااعػادةيفر حالػػةيفر التػػكازفيفر الػػداخمييفر كاللسػػ كلكلييفر كاليفر 
 زكؿيفر التكتريفر إاليفر بإشباعيفر الحالة،يفر كالحالاتيفر الميمةيفر  ييفر أييفر كقتيفر مفيفر األكقػاتيفر تكػكفيفر تمػؾيفر الحالػاتيفر 

ىيفر إاليفر عفيفر طري يفر إشباعيفر م ريفر المشب ةيفر كاليفر يستطيهيفر أحديفر أفيفر  رتقييفر هشباعيفر حالةيفر مفيفر الحالاتيفر األخريفر 
الحالػػػػاتيفر األىػػػػـ،يفر ثػػػػـيفر األقػػػػليفر أىميػػػػةيفر ك قػػػػايفر لمتسمسػػػػليفر اليرمػػػػي،يفر  مػػػػثاليفر عػػػػدـيفر إشػػػػباعيفر الحالػػػػاتيفر الػػػػدنيايفر 
اللسػػ كلكليةيفر  ل ميػػايفر األىػػـيفر مػػفيفر الحالػػاتيفر ال ميػػايفر حتػػىيفر  ػػتـيفر إشػػباعيا،يفر ثػػـيفر  رتقػػييفر عمػػىيفر درلػػاتيفر سػػمـيفر 

 (.1993: 58الحالاتيفر ليشبهيفر الحالاتيفر تب ابيفر لتسمسميايفر )المش اف،يفر 
(يفر إفيفر )ماسمك(يفر قسػـيفر الحالػاتيفر اهنسػانيةيفر إلػىيفر خمػسيفر درلػاتيفر 285:يفر 2002)ال مياف،يفر كيذكريفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 

يفر كذلؾيفر عمىيفر النحكيفر التالي:يفر 
الحالػػػاتيفر األساسػػػية:يفر كتسػػػمىيفر أحيانػػػايفر باللسػػػػ كلكليةيفر أكيفر الطبي يػػػةيفر ال  ػػػكية،يفر كحالػػػاتيفر الممكػػػػليفر  .1

يفر كالمشربيفر كالسكفيفر كالراحة،يفر كىييفر أدنىيفر تنظيـيفر الحالاتيفر اهنسانية.يفر 
كىػػييفر الحالػػػاتيفر التػػييفر تت مػػ يفر بحمايػػػةيفر اللػػرديفر مػػفيفر األذىيفر اللسػػػدييفر الحالػػةيفر إلػػىيفر األمػػػفيفر كال ػػماف:يفر  .2

 كالنلسي،يفر أكيفر  مافيفر الدخليفر كالمحا ظةيفر عمىيفر درلةيفر م يشةيفر الئ .
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الحالػػػاتيفر االلتماعيػػػةيفر أكيفر الحالػػػةيفر إلػػػىيفر االنتمػػػاء:يفر كتمثػػػليفر الحالػػػةيفر لمشػػػاركةيفر ا خػػػريفيفر كالتلاعػػػليفر  .3
ريفر الحالػػػػاتيفر االلتمػػػاعي،يفر كالحالػػػةيفر إلػػػػىيفر الرػػػداقةيفر كالحػػػبيفر كال طػػػػفيفر كالقبػػػكؿيفر مػػػفيفر ا خػػػػريف،يفر كت تبػػػ

 االلتماعيةيفر نقطةيفر االنطالؽيفر نحكيفر حالاتيفر أعمىيفر كب  دةيفر عفيفر الحالاتيفر األكلية.يفر 
الحالػػػةيفر إلػػػىيفر االحتػػػراـيفر كتقػػػد ريفر الػػػذات:يفر كتمثػػػليفر االحتػػػراـيفر كالتقػػػد ريفر مػػػفيفر ا خػػػريفيفر كالتمّ ػػػزيفر عػػػنيـيفر ،يفر  .4

 كيقكؿيفر )ماسمك(يفر بمفيفر ىذهيفر الحالةيفر تمتييفر عقبيفر إشباعيفر الحالاتيفر الثالثيفر السابقة.يفر 
كىػػييفر بمثابػػةيفر تحق ػػ يفر األىػػداؼيفر كالطمكحػػاتيفر التػػييفر  رمبيػػايفر اللػػرديفر  ػػييفر الحالػػةيفر إلػػىيفر تحق ػػ يفر الػػذات:يفر  .5

يفر الحياة،يفر كت ديفر ىذهيفر الحالةيفر أعمىيفر درلةيفر  ييفر تنظيـيفر )ماسمك(يفر اليرمييفر لمحالات.يفر 

 
 (4الشكل رقم )
 

 نطمػػػ يفر ال ػػػالـيفر )ماسػػػمك(يفر مػػػفيفر اللكػػػريفر المحكريػػػةيفر القائمػػػةيفر بػػػمفيفر تحق ػػػ يفر الػػػذاتيفر )الكمػػػاؿ(يفر  تلسػػػديفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
ابقةيفر الػذكريفر مػفيفر أعمػىيفر إلػىيفر أسػلليفر حسػبيفر الترت ػب،يفر ب نمػايفر نلػديفر ال ػالـيفر انطالقايفر مفيفر تحق  يفر الحالاتيفر الس

يفر  تطمػػبيفر إر ػػاءيفر حالػػاتيفر  إرجيفر  ػػرىيفر ال كػػسيفر إذيفر يقػػكؿيفر أفيفر الكرػػكؿيفر إلػػىيفر المسػػتكياتيفر األعمػػىيفر مػػفيفر اليػػـر
 المستكىيفر األدنى.

كمايفر أفيفر ال الـيفر إرجيفر ي ترؼيفر بمفيفر أىميػةيفر األرػناؼيفر الثالثػةيفر تتلػاكتيفر لكػليفر  ػرد،يفر كأفيفر حالػاتيفر اللػرديفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
يفر (.63:يفر 2008شكليفر متزامفيفر عنويفر )الطاىر،يفر مت ددةيفر كتشبهيفر ب

حسػػبيفر ىػػذايفر الطػػرحيفر نلػػديفر أفيفر اللػػرديفر عنػػدمايفر يلشػػليفر  ػػييفر تحق ػػ يفر الحالػػةيفر ال ميػػايفر يسػػ ىيفر إلػػىيفر ال ػػكدةيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
إلىيفر الحالةيفر الدنيا،يفر ك ييفر حالةيفر مايفر إذايفر  شليفر  ييفر تحق  يفر ىذهيفر األخ رةيفر تككفيفر النكسةيفر كاهحباأ،يفر كبالتػالييفر 

 ن ػػفيفر إمػػايفر  ػػديفر مرػػدريفر خػػارلييفر أكيفر  ػػديفر أنلسػػيـيفر  ملػػميفر الكث ػػريفر مػػفيفر األ ػػراديفر إلػػىيفر السػػمكؾيفر ال ػػدكانييفر كال
يفر كالمحاكالتيفر االنتحارية.
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يفر رنفيفر باحثكايفر ىذايفر االتلاهيفر دكا هيفر كحالاتيفر اللرديفر كمايفر  مي:
إذيفر تمثليفر الدكا هيفر التييفر  طريفر عم يايفر اهنسافيفر كيشترؾيفر   يػايفر كػليفر أ ػراديفر يفر الدوافع البيولوجية العضوية: .1

م ػػديفر كاليفر بػالت مـ،يفر كمػػفيفر ىػذايفر المنطمػػ يفر اللػنسيفر البشػػري،يفر ألنيػايفر مكركثػػةيفر كاليفر  ػتـيفر اكتسػػابيفر أنماطيػايفر اليفر بالتق
 .ت تبريفر الدكا هيفر الب كلكليةيفر ذاتيفر مياـيفر أساسيةيفر  ييفر تككيفيفر شخريةيفر اهنساف

تيدؼيفر إلىيفر حلظيفر التكازفيفر النلسييفر كخلضيفر كػليفر التػمث راتيفر السػمبيةيفر الكاق ػةيفر عميػويفر يفر الحاجات النفسية: .2
 بل ليفر ال نكأيفر أكيفر المشكالت،يفر أكيفر أيةيفر متاعبيفر  كالييايفر  ييفر حياتو.

الحالاتيفر الماديةيفر اليفر  ػتـيفر إاليفر باسػتثارةيفر الػدكا هيفر الب كلكليػة،يفر كمػفيفر ثػـيفر  ػإفيفر اهبقػاءيفر كالم ركؼيفر أفيفر إشباعيفر 
عمىيفر حالػةيفر التػكازفيفر النلسػييفر لملػرديفر اليفر تتحقػ يفر إاليفر بخلػضيفر التػكتريفر النػالـيفر عمػىيفر اسػتلابةيفر اللسػـيفر لمػدكا هيفر 
الب كلكليػػةيفر كت تبػػريفر الحالػػاتيفر النلسػػيةيفر )التماعيػػة(يفر ألنيػػايفر تػػرتب يفر بحالػػةيفر الكلػػكديفر االلتمػػاعييفر لحنسػػافيفر 

يفر (73:يفر 2006)عب د،يفر مه.يفر اللرديفر ع كابيفر  ييفر الملتبكرفيفر 
إفيفر اهنسافيفر  ييفر حالةيفر إلىيفر رداقة،يفر كاهحساسيفر باالنتماءيفر إلػىيفر لماعػة،يفر كمػايفر يفر الحاجات المعنوية: .3

ىػػكيفر  ػػييفر حالػػةيفر إلػػىيفر الحػػبيفر كال طػػف،يفر كمػػايفر أرػػبحتيفر الملتم ػػاتيفر أكثػػريفر تطػػكرابيفر ثػػـيفر ات قػػدتيفر كازدادتيفر 
رديفر كائنػابيفر ذاتيػابيفر  يمػويفر إشػباعيفر رمباتػويفر كتمبيػةيفر احتيالاتيفر أ رادىا،يفر  مهيفر تزا ديفر االحتيالاتيفر الماديةيفر  بدكيفر اللػ

احتيالاتػػػويفر اللرديػػػة،يفر كقػػػديفر يرػػػليفر األمػػػريفر إلػػػىيفر عػػػدـيفر االمتثػػػاؿيفر لمقػػػيـيفر التػػػييفر تحػػػدديفر كتػػػنظـيفر السػػػبليفر ال كميػػػةيفر 
 هشباعيفر تمؾيفر االحتيالات.

إفيفر اهنسػػافيفر إفيفر عػػرؼيفر الحيػػاةيفر يسػػ ىيفر لمحػػا ظيفر عمػػىيفر اسػػتقرارهيفر كأمنػػويفر يفر الحاجــة لألمــن االجتمــاعي: .4
كعمػػػليفر بليػػػديفر متكارػػػليفر لمػػػتحكـيفر  ػػػييفر الب ئػػػةيفر بشػػػكليفر ي ػػػمفيفر لػػػويفر األمػػػفيفر حتػػػىيفر يحلػػػظيفر نكعػػػويفر كاسػػػتمراره،يفر 

كاالسػػػتقراريفر أييفر أفيفر الحالػػػةيفر ل مػػػفيفر ارتبطػػػتيفر منػػػذيفر القػػػدـيفر بحػػػبيفر الحيػػػاةيفر كالرمبػػػةيفر  ػػػييفر االسػػػتمراريفر كحلػػػظيفر 
 النكع.

إفيفر اهحساسيفر باالنتماءيفر ي ززيفر  ييفر نلػسيفر اللػرديفر أىميػةيفر الػدكريفر كالكظيلػةيفر التػييفر يفر الحاجة إلى االنتماء: .5
لملتمه،يفر كاللػرديفر الالمنتيػييفر يلقػديفر لػذكرهيفر كت ػ فيفر عالقتػو،يفر كقػديفر يرػليفر بػويفر  ت  فيفر عميويفر القياـيفر بيايفر  ييفر ا
 (.2006:84الحاؿيفر إلىيفر اللنكف.)عب د،

لذلؾيفر حالةيفر اللرديفر لمشاركةيفر ا خريفيفر كالتلاعليفر االلتماعي،يفر كالحالةيفر إلىيفر الحبيفر كال طفيفر كالقبكؿيفر مػفيفر 
لحالػاتيفر ا خريف،يفر كت تبػريفر الحالػاتيفر االلتماعيػةيفر نقطػةيفر االنطػالؽيفر نحػكيفر حالػاتيفر أعمػىيفر كب  ػدةيفر عػفيفر ا

يفر (.285:يفر 2002األكلية.يفر )ال مياف،يفر 
تتمثػػليفر ىػػذهيفر الحالػػةيفر  ػػييفر سػػ ييفر كػػليفر  ػػرديفر لم مػػليفر عمػػىيفر تحق ػػ يفر النلػػاحيفر يفر الحاجــة إلــى إثبــات الــذات: .6

كالكرػػكؿيفر إلػػىيفر أعمػػىيفر المراتػػبيفر كىػػييفر حالػػةيفر نلسػػيةيفر كالتماعيػػة،يفر كىنػػاؾيفر حالػػاتيفر عد ػػدةيفر عنػػديفر اهنسػػافيفر 
إشباعيفر الحالةيفر اللنسيةيفر دكرابيفر ىامابيفر يفر كالحالةيفر إلىيفر إثباتيفر القدرةيفر اللنسية،يفر القدرةيفر عمىيفر اهنلاب،يفر كيم ب

 (.2006:84 ييفر تطكيريفر كبناءيفر شخريةيفر متزنةيفر عنديفر األ راد.يفر )عب د،يفر 



68 

 

إفيفر عػػدـيفر تحق ػػ يفر اللػػرديفر ليػػذهيفر الحالػػاتيفر قػػديفر  ػػد هيفر إلػػىيفر ارتكػػابيفر السػػمكؾيفر المنحػػرؼيفر كاهلرامػػي،يفر كالملػػكءيفر 
يفر إلػػػىيفر االنتحػػػاريفر أكيفر المحػػػاكالتيفر االنتحاريػػػة،يفر  ػػػاأل راديفر الػػػذ فيفر ي لػػػزكفيفر عػػػفيفر الحرػػػكؿيفر عمػػػىيفر عمػػػليفر أك
الحرػكؿيفر عمػػىيفر النػذاء،يفر مػػهيفر اسػػتمراريةيفر ىػذهيفر ال ػػنكأيفر كتزا ػدىايفر يرػػليفر الشػػخصيفر إلػىيفر مرحمػػةيفر اهنيػػاؾيفر 
كاالنيياريفر كىنايفر يلكريفر كيقدـيفر عمىيفر االنتحػار،يفر يفر ح ػثيفر ي ػديفر االنتحػاريفر قمػةيفر مرحمػةيفر االنييػاريفر كمحاكلػةيفر مػفيفر 

يفر ىذايفر الشخصيفر لميركبيفر مفيفر ىذهيفر ال نكأ.
 نظرية الضبط االجتماعي:

 كامػػليفر االلتماعّيػػةيفر التػػييفر تلسػػريفر االنحػػراؼيفر أكيفر اللريمػػةيفر كيػػرىيفر كىػػييفر نظريػػةيفر تركػػزيفر عمػػىيفر اليفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
يفر أفيفر ال ب يفر االلتماعييفر ي تمديفر عمىيفر عدةيفر عنارريفر أساسيةيفر كىي:يفر Hirschi)ى رشي(يفر 

 قكةيفر االرتباأيفر ب فيفر الشخصيفر كالمقرب فيفر منويفر مثليفر :يفر األبكيفيفر كاألردقاء. .1
ييفر درلػػػةيفر االنػػػػدماج،يفر   نػػػػدمايفر تكػػػكفيفر درلػػػػةيفر انػػػػدماجيفر الشػػػخصيفر مػػػػهيفر المقػػػػرب فيفر منػػػويفر قكيػػػػةيفر  يػػػػذايفر ي نػػػػ .2

انشناليـيفر  ييفر أداءيفر األنشطةيفر التقم ديةيفر لمحيػاةيفر ،يفر كبالتػالييفر اليفر  كلػديفر لػد يـيفر كقػتيفر لمتلك ػريفر أكيفر ممارسػةيفر أييفر 
 سمكؾيفر خاطت.

االلتػػػزاـ،يفر  كممػػػايفر زاديفر التػػػزاـيفر اللػػػرديفر تلػػػاهيفر المحػػػي يفر بػػػويفر كأكليػػػـيفر األبيفر كاألـيفر ثػػػـيفر األسػػػرةيفر ،يفر كممػػػايفر اسػػػتقاـيفر  .3
بحيفر رمبػةيفر الكث ػريفيفر كتمن ػويفر مػفيفر سمككويفر كقليفر ت ر ويفر لالنحراؼ،يفر ألفيفر االلتزاـيفر مفيفر أىـيفر ال كامليفر التييفر تك

 الكقكعيفر  ييفر الخطم.
التق ديفر بنظـيفر كقيـيفر الملتمهيفر يحمييفر اللرديفر مػفيفر االنحػراؼيفر أكيفر الخطػميفر كيػتـيفر ذلػؾيفر بدايػةيفر مػفيفر األسػرةيفر إلػىيفر  .4
أدىيفر كك قابيفر لذلؾيفر كممايفر قليفر التزاـيفر اللػرديفر كارتباطػويفر بمحيطػويفر كممػايفر يفر ؤسساتيفر التنشئةيفر االلتماعيةيفر األخرىيفر م

يفر (.Larson, 1978: 109)يفر إلىيفر زيادةيفر احتماليةيفر انتحاره
 Constructivist Theoryالنظرّية البنائّية 

يفر ترىيفر ىذهيفر النظريةيفر أفيفر األ راديفر المنتحريفيفر لـيفر  تمكنكايفر مفيفر تطكيريفر ثالثيفر قدراتيفر لملنس:يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
 تحمليفر الردمات. .1
 الحلاظيفر عمىيفر قيمةيفر كاحتراـيفر الذات. .2
 القدرةيفر عمىيفر امكانيةيفر التكارليفر مهيفر ا خريف. .3

لػػػةيفر عمػػػليفر اقتر ػػػويفر  إنػػػويفر ي اقػػػبيفر بال ػػػربيفر أكيفر بػػػالكالـيفر أفيفر الطلػػػليفر  ختبػػػريفر مشػػػاعريفر الخلػػػليفر كالػػػذنبيفر نت 
التلريحػػييفر كالتػػكب خيفر بػػدالبيفر مػػفيفر التخاطػػبيفر م ػػو،يفر كىػػذايفر سػػ كلديفر لػػويفر حالػػةيفر عػػدـيفر القػػدرةيفر عمػػىيفر تكػػكيفيفر رػػمةيفر 
التحاكريفر كالتكارليفر مهيفر كالديويفر لتنمكيفر لديويفر بالتدريجيفر كتنتقليفر إلىيفر سمةيفر أساسيةيفر  ييفر شخر تويفر تمن ويفر مفيفر 

سيمايفر عنديفر قيامويفر ب مليفر س تيفر ي اقبيفر عميويفر أكيفر انقطاعيفر التكارليفر مهيفر ا خريفيفر ،يفر يش ريفر بمنويفر  رديفر ل د،يفر ال
إفيفر ال ػ فيفر كعػدـيفر احتػراـيفر ،يفر التكارليفر مهيفر كالديو،يفر كىذايفر يشػ رهيفر بػال لزيفر كال ػ فيفر كعػدـيفر احتػراـيفر الػذات

الذاتيفر ترتب يفر دكمابيفر باللشليفر  ييفر حليفر المشكالتيفر كالتيربيفر منيايفر عمىيفر أنيػايفر رػكرةيفر حػليفر كسػيادةيفر اللك ػىيفر 
ك ػػاعيفر ت ػػكديفر إلػػىيفر اللشػػليفر  ػػييفر التخاطػػبيفر مػػهيفر اللػػرديفر  ػػييفر الحيػػاةيفر ك قػػدافيفر السػػيطرةيفر عم يػػايفر ككػػليفر ىػػذهيفر األ
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ىػػػايفر أكيفر تطػػػػكريفر كالسػػػخريةيفر أكيفر الػػػتيكـيفر أكيفر انتقػػػػاديفر كمماتػػػويفر أكيفر أ  الػػػويفر كالتػػػػييفر ت  ػػػ يفر نمػػػكهيفر كقابمياتػػػػويفر كتطكريفر 
يفر (.Sutton $ Martinson, 2003: 4)يفر القدراتيفر الثالثةيفر لديو

 
 اإلسالم واالنتحار :

ايفر لحنسافيفر نحػكيفر م ر تػويفر كم ر ػةيفر أسػرارهيفر لقديفر ب ثيفر ليفر الرسليفر كأنزؿيفر الكتبيفر ،يفر كشرعيفر األحكاـيفر تكل ييفر يفر يفر يفر 
التييفر خم يفر عم يايفر ال الـيفر ،يفر كنحكيفر انتلاعويفر بمايفر سخريفر لويفر  ييفر األرضيفر كالسػماءيفر عمػىيفر كلػويفر اليفر تطنػىيفر  يػويفر 

ذلؾيفر تكمػػليفر سػػ ادتويفر كيسػػتتبيفر أمنػػويفر كي ػػيشيفر مػػهيفر أخيػػويفر اهنسػػافيفر الشػػيكاتيفر كاليفر تػػتحكـيفر بػػويفر األىػػكاءيفر ،يفر كبػػ
يفر عطلويفر عم يمايفر كىدا تويفر ليمايفر .يفر مت اكن فيفر مت اطل فيفر متراحم فيفر  ييفر ظليفر مفيفر رحمةيفر ليفر بيـيفر ،يفر كيفر 

كالس ادةيفر عمىيفر ىذايفر النحكيفر إنمايفر تككفيفر بسالمةيفر لممةيفر مفيفر ال نارػريفر اليفر بػديفر منيػايفر أرػليفر الحيػاةيفر كيفر قياميػايفر 
أمػػليفر ىػػذهيفر ال نارػػريفر األركاحيفر ،يفر كاليفر يسػػتقيـيفر نظػػاـيفر ألمػػكاؿيفر كاليفر ألمػػراضيفر ،يفر كاليفر ل قػػكؿيفر كاليفر اللتمػػاعيفر ،يفر ،يفر 

يفر  ػػػييفر طبػػػائهيفر النلػػػكسيفر كاألنلػػػسيفر م ر ػػػةيفر ل خطػػػاريفر كاليػػػالؾيفر كالػػػدماريفر ،يفر كىػػػذايفر شػػػمفيفر قػػػديفر قػػػ اهنسػػػانيةيفر ر 
يفر .:21) تيفر -)عزاـ،يفر بيفر يفر األكلىيفر 

مػفيفر حرمػةيفر الػنلسيفر كمفيفر ىنايفر لاءتيفر لميػهيفر الشػرائهيفر السػماكيةيفر تقػرريفر كتؤكػديفر مػايفر أدركػويفر اهنسػافيفر بلطرتػويفر 
البشريةيفر ،يفر كأفيفر قتميػايفر عمػدابيفر بن ػريفر حػ يفر  بػررهيفر لريمػةيفر  ػكؽيفر اللػرائـيفر كميػايفر ،يفر لػرائـيفر اليفر يقررىػايفر شػرعيفر ،يفر كاليفر 

 نايػةيفر   ن ػتيفر بيػذهيفر اللريمػةيفر كػليفر اليفر تماعيفر ثـيفر لاءتيفر الشري ةيفر اهسػالميةاليفر  تقبميايفر ك هيفر كاليفر يستسينيا
كأكلتيػػايفر كث ػػرابيفر مػػفيفر االىتمػػاـيفر  كػػررتيفر النيػػييفر عنيػػايفر كشػػددتيفر التنل ػػريفر منيػػايفر ،يفر كالتنك ػػريفر ليػػايفر كب نػػتيفر بكلػػويفر 

مػػفيفر آيػػاتيفر يفر أىػػـيفر نكاحيػػويفر ،يفر كحكميػػايفر األخػػركييفر كأ ا ػػتيفر  يػػويفر ،يفر ككػػافيفر الػػدن كييفر ك رػػمتحكميػػايفر خػػاصيفر 
يفر {قاؿيفر ت الىيفر :ن اـيفر ،يفر تييفر ختمتيفر بيايفر سكرةيفر األالنيييفر  ييفر الكرايايفر ال شريفر ال ـ  ب ُكػ يفر رص ـص ػر  ايفر أصت ُليفر مصايفر حص الصك  يفر تص ص ُقل 

ػػُفيفر نصػػر يفر  يفر نصح  ػػالؽغ يفر إلم  ػػف  يفر مل ـ  ُكػػ ُتُمػػكايفر أصك الدص ػػانبايفر كصاليفر تصق  سص يفر إلح  بلال كصاللػػدص  فل ػػ  ئبايفر كص ػػرلُككايفر بلػػوليفر شص يفر أصال يفر ُتش  ـ  مصػي ُك يفر كصاليفر عص ـ  يفر كصاالي ػػاُى ـ  ُزُقُك
ُبكايفر ال لصكصا رص ػتصق  يفر ال تلػييفر حص ُتُمػكايفر الػن ل سص يفر كصاليفر تصق  مصايفر بصطصفص ايفر كص ن يص يفر مل يفر مصايفر ظصيصرص ـصيفر َّللا ُيفر إلال يفر بلػال حص يفرّ حلشص  ,األن ػاـيفر سػكرة) {ر 

يفر .يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 151)ا ية
الػنلسيفر التػييفر تكػرريفر النيػييفر لقديفر ت م يفر النيييفر  ييفر آياتيفر النيييفر بقتليفر النلسيفر ،يفر كليسيفر مفيفر شؾيفر  ػييفر أفيفر يفر يفر يفر يفر 

قتميايفر بن ريفر ح يفر تتناكؿيفر بإطالقيػايفر كػليفر نلػسيفر بشػريةيفر ،يفر كنلػسيفر القاتػليفر كنلػسيفر م ػرهيفر سػكاءيفر  ييفر القرآفيفر عفيفر 
ذايفر كػػافيفر مػػفيفر المػػملكؼيفر  ػػييفر الطبػػاعيفر البشػػريةيفر أفيفر  ثػػكر اهنسػػافيفر عمػػىيفر م ػػرهيفر كين ػػبيفر كيشػػتديفر م ػػبويفر يفر كاا

ذلؾيفر نقػصيفر  ػييفر إنسػان تويفر كيفر يفر  تممرهيفر نلسويفر أفيفر يقتمويفر ،يفر شلاءيفر لحقديفر ىكيفر يككفيفر كليفر كحلدهيفر عمىيفر ذلؾيفر الن ر
،يفر  ػإفيفر كسػائليفر الر اىيػةيفر كاألمػفيفر  ػييفر  ػم ريفر اهنسػانيةيفر مػفيفر حرمػةيفر الػنلسيفر البشػريةيفر يفر شذكذابيفر عامػابيفر اسػتقر

المػػػادييفر اليفر تسػػػاكييفر شػػػ ئابيفر كمػػػفيفر األمػػػكريفر النريزيػػػةيفر  ػػػييفر بنػػػييفر البشػػػريفر الشػػػ كريفر اللطػػػرييفر لحنسػػػافيفر أنػػػويفر اليفر 
يستطيهيفر الس ريفر عمىيفر ظيريفر األرضيفر مايفر لـيفر يحسيفر بػمفيفر ىنػاؾيفر  كقػويفر قػكةيفر تمنحػويفر الطممن نػةيفر كيسػتمديفر منيػايفر 

مبحػػثيفر عػػفيفر م ر ػػةيفر ىػػذهيفر القػػكة،يفر كمػػايفر أقربيػػايفر منػػويفر كلكنػػويفر سػػّديفر عمػػىيفر نلسػػويفر نكا ػػذيفر األمػػليفر كىػػكيفر مػػايفر  د  ػػويفر ل
يفر  االترػػاؿيفر بم اممتػػويفر الماديػػةيفر كتلسػػ رهيفر الممحػػديفر ل حػػداثيفر يقػػكؿيفر ليفر لػػليفر كعػػال  ػػف  ػػرصُبيفر إللصي ػػوليفر مل ػػُفيفر أصق  نصح  كص
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﴾يفر )سكرةيفر :يفر ؽيفر ،يفر أيةيفر  رليدل يفر ال كص ب لل إفيفر عدـيفر اهيمافيفر بػاهلليفر يشػ ريفر الػنلسيفر بالرعػبيفر كالخػكؼيفر كيحػي يفر يفر يفر 16)حص
ثقػػالبيفر عمػػىيفر النلػػكسيفر  ترػػ ريفر اليفر تحتمػػليفر أييفر ىػػزةيفر عرػػبيويفر هنيػػاءيفر تػػؤدييفر بيػػايفر لححبػػاأيفر كاالكتئػػابيفر كىمػػايفر 

يفر .90:2006) أكؿيفر خطكةيفر لالنتحاريفر عنديفر عدـيفر كلكديفر الكازعيفر الد نييفر .)الكح ل،
 

 وجية نظر الشريعة اإلسالمية من االنتحار :
مصػىيفر اهنسافيفر ىػكيفر حامػليفر األمانػةيفر  ػييفر الكػكفيفر اسػتنادابيفر إلػىيفر قكلػويفر ت ػالىيفر :يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر  انصػةصيفر عص صمص ػنصايفر األ   إلن ػايفر عصرص  

ػػػػ ػػػػاُفيفر إلن ػػػػُويفر كص ن سص ػػػػايفر اه ل مصيص مص ػػػػايفر كصحص ن يص يفر مل فص ػػػػلصق  ػػػػايفر كصأصش  م نصيص مل يفر يصح  يفر أصف  يفر  صػػػػمصبص  فص بصػػػػاؿل يفر كصال لل صر ضل يفر كصاأل  ػػػػمصاكصاتل يفر ظصُمكمػػػػابيفر الس  افص
ُيكالب﴾يفر )سكرةيفر :يفر األحزاب،يفر أية يفر (71لص

قديفر يردريفر عفيفر أ راديفر ذكييفر شخرياتيفر ىشػة،يفر يفر  رىيفر المختركفيفر  ييفر الملاؿيفر النلسييفر أفيفر االنتحاريفر يفر يفر يفر يفر يفر 
أكيفر حساسةيفر يسيليفر التالعبيفر ب قكليايفر بنيةيفر  ربيفر الثقا ةيفر الد نيةيفر التييفر ىييفر قكاـيفر الملتم اتيفر اهسالمييفر 
،يفر  رىيفر الش خيفر الدكتكريفر )عق ليفر عبديفر الرحمفيفر ال ق ل(يفر مفيفر لام ةيفر اهمػاـيفر دمحميفر بػفيفر سػ كديفر اهسػالمية،يفر أفيفر 

سػػػتداليفر بقػػػكؿيفر ليفر عػػػزيفر كلػػػليفر  ػػػييفر كتابػػػويفر االنتحػػػاريفر لريمػػػةيفر عظيمػػػةيفر محرمػػػةيفر  ػػػييفر الػػػد فيفر اهسػػػالمي.يفر م
يمبا :الكريـ ـ يفر رصحل يفر بلُك صيفر كصافص يفر َّللا  ـ يفر إلف  يفر تصق تُُمكايفر أصن ُلسصُك يفر (.29)سكرةيفر النساءيفر ا يةيفر  ﴾كصالص

ُمكصةل﴾يفر )سكرةيفر البقرةيفر ا يةيفر :كيقكؿيفر سبحانويفر كت الى يفر إللصىيفر الت ي  ـ  يُك  195) كصالصيفر ُتم ُقكا يفر بلمص  دل
:"يفر مػػفيفر قتػػليفر نلسػػويفر بحد ػػدةيفر  حد دتػػويفر  ػػييفر  ػػدهيفر  لػػميفر بيػػايفر بطنػػويفر  ػػييفر نػػاريفر كمػػايفر يقػػكؿيفر الرسػػكؿيفر ملسو هيلع هللا ىلصيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 

 (282مسمـ،د.ت:أخرلويفر )لينـ،يفر كمفيفر قتليفر نلسويفر بسـيفر  سمويفر ب دهيفر  تحسمهيفر  ييفر ناريفر لينـيفر ".يفر 
يفر  ػييفر اهسػالـ،يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر   قتليفر اللرديفر نلسويفر ىكيفر مايفر ي رؼيفر باالنتحاريفر كيلمايفر كانػتيفر أسػبابويفر أكيفر دكا  ػويفر محػـر

مػفيفر قتػليفر نلسػويفر  ػاليفر يرػمىيفر عميػويفر ،يفر مػفيفر ألػليفر حلػظيفر الػد فيفر شػرعيفر ليفر الليػاديفر كيفر كمايفر ذكريفر أىليفر ال مػـيفر أفيفر 
يفر االنتحػػار،  االنتحػػاريفر حػػراـيفر ألفيفر الػػنلسيفر يفر قتػػليفر المرتػػديفر كمػػفيفر ألػػليفر حلػػظيفر الػػنلسيفر شػػرعيفر القرػػاصيفر كحػػـر

ليستيفر ممكابيفر لرػاحبيايفر بػليفر ىػييفر ليفر عػزيفر كلػل،يفر  ػاليفر  لػكزيفر لملػرديفر أفيفر  ترػرؼيفر   يػايفر إاليفر بمػايفر  ر ػييفر ليفر 
يفر  .كالمنتحريفر يستح يفر النار

قديفر ركىيفر الش خافيفر عفيفر ثابتيفر بفيفر قيسيفر أفيفر النبييفر ملسو هيلع هللا ىلصيفر قاؿ:"يفر مفيفر حمػفيفر بممػةيفر سػكىيفر اهسػالـيفر كاذبػايفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
يفر القيامػػة،يفر كمػػفيفر رمػػىيفر مؤمنػػايفر بكلػػريفر  يػػكيفر كقتمػػو،يفر   يػػكيفر كمػػايفر قػػاؿ،يفر كمػػفيفر قتػػليفر نلسػػويفر بشػػيءيفر عػػذبيفر بػػويفر  ػػـك

يفر (282)يفر أخرلويفر مسمـ،د.ت:.كل فيفر المؤمفيفر كقتمو
ايفر لم نكياتيفر المسػمم فيفر أكيفر إنكػاءيفر بمعػداءيفر ليفر عػزيفر كلػل،يفر أمايفر ت حيةيفر اللرديفر بنلسويفر خدمةيفر لحسالـيفر كر  "

 قديفر كردتيفر  ييفر الحد ثيفر الرحيحيفر الذييفر ركاهيفر مسمـيفر  ييفر تلس ريفر سكرةيفر البركج،يفر قرػةيفر النػالـيفر الػذييفر علػزيفر 
الممؾيفر عفيفر قتمو.يفر  ذلػويفر النػالـيفر عمػىيفر طريقػةيفر القتػل،يفر كقػاؿيفر لػويفر خػذيفر سػيمايفر ب ػديفر تلمػهيفر النػاسيفر كيفر أرػمبني،يفر 

)أخرلػػويفر النسػػائييفر  قتمػػويفر كيفر  قػػاؿيفر النػػاسيفر آمنػػايفر بػػربيفر النالـكقػػل:"يفر باسػػـيفر ربيفر النػػالـيفر أقتػػليفر ىػػذايفر النػػالـ"،يفر 
يفر الن ػػاسليفر يفر  يػػذايفر كأمثالػػويفر ممػػفيفر نظػػفيفر أفيفر ليفر ت ػػالىيفر قػػاؿ(1991:510، ػػفص مل ػػف  ػػ يـيفر :يفر  يفر كص ػػُويفر  مص سص ػػرلييفر نصل  يصش 

اتليفر  اب تلنصاء ﴾)يفر سكرةيفر البقرةيفر ا يةيفر  َّللّاليفر  مصر  ص بصادل ُؤكٌؼيفر بلال  ل َّللّاُيفر رص يفر (يفر 206-207كص
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اهسالمييفر إلىيفر النكاحييفر ال د ػدةيفر  ػييفر السػمكؾيفر االنتحػارييفر ،يفر كك ػهيفر ل قكبتػويفر يفر لقديفر انتبويفر التشريهيفر اللنائي
فيفر اختمفيفر اللقياءيفر  ييفر تلار ميايفر ،يفر  إفيفر المنتحػريفر لػويفر عقكبػةيفر سػماكيةيفر  كاليفر عقكبػةيفر دن كيػةيفر أسسابيفر عامةيفر ػيفر كاا

أفيفر ي اقبيفر المنتحريفر بشتىيفر عميويفر ،يفر لقديفر لرتيفر ال ادةيفر إلىيفر أكاخريفر القرفيفر الثامفيفر عشريفر يفر  ييفر البالديفر النربيةيفر 
لكفيفر الد فيفر اهسالمييفر أكلديفر لالنتحاريفر كلارةيفر كاختمفيفر اللقياءيفر  ييفر تمؾيفر الكلارةيفر ،يفر كمػايفر ترتػبيفر الكسائليفر ،يفر كيفر 

أمايفر ر ىيفر الملنييفر عميػويفر عمىيفر تحريـيفر االنتحاريفر أي ابيفر م اقبةيفر شريؾيفر المنتحريفر يفر  ييفر اللريمةيفر إفيفر كلديفر ،يفر 
أفيفر ر ىيفر الملنييفر عميويفر بػاللرحيفر أكيفر يفر بالقتليفر ،يفر  لييفر رأييفر اهماـيفر أبييفر حنيلةيفر كمالؾيفر كم رىمايفر مفيفر اللقياء

قطهيفر أكيفر القتليفر اليفر أثريفر لويفر عمىيفر تككيفيفر اللريمةيفر بليفر إفيفر أثرهيفر مقركريفر عمػىيفر إسػقاأيفر ال قكبػةيفر )يفر مػفيفر قبػليفر ال
بالقتليفر ليسيفر منيايفر   بقػىيفر الل ػليفر كاليفر تسػق يفر ال قكبػةيفر يفر ذكييفر المقتكؿيفر (يفر ،يفر ك ييفر رأييفر أبييفر حنيلةيفر :يفر إفيفر اهذف

ءيفر ك ػػييفر رأىيفر اللقيػػػايفر –أييفر أفيفر ال قكبػػةيفر كاممػػػةيفر يفر –حتػػىيفر لػػكيفر بػػػرأيفر الملنػػييفر عمػػػىيفر اللػػانييفر مػػػفيفر دمػػويفر مقػػػدمابيفر 
يفر خريفيفر أفيفر ر ىيفر الملنييفر عميويفر يسق يفر ال قكبةيفر ،يفر  سق يفر القراصيفر كبالتالييفر تسق يفر الديةيفر أي ابيفر .ا 

يفر (.94:1986الدباغ،)يفر 
كمفيفر خالؿيفر ال رضيفر الساب يفر لمبحثيفر االنتحاريفر كافيفر ىناؾيفر ترك زيفر كاىتماـيفر  ييفر تناكؿيفر ىػذهيفر اللئػةيفر نظريػايفر يفر 

لنػزييفر  ػييفر تنػاكؿيفر ىػذهيفر ألنويفر ليسيفر مفيفر السػيليفر الكرػكؿيفر إل يػػايفر كقػديفر ا تقػريفر البحػثيفر ال ممػييفر  ػييفر الملتمػهيفر ا
اللئػػةيفر عمػػىيفر حػػديفر عمػػـيفر الباحػػثيفر ،يفر كلم مػػـيفر أفيفر الباحػػثيفر  ت امػػليفر مػػهيفر ىػػذهيفر اللئػػةيفر بشػػكليفر مباشػػريفر لػػذلؾيفر كػػافيفر 
االىتمػػاـيفر  ػػييفر أفيفر يكػػكفيفر ىنػػاؾيفر عػػرضيفر نظػػرييفر لالنتحػػاريفر ليسػػتل ديفر منػػويفر الباحػػثيفر كالميتمػػ فيفر  ػػييفر البحػػثيفر 

يفر ال ممي.
مختمػػفيفر لكانبيػػايفر يفر  قػػديفر تطػػرؽيفر الباحػػثيفر  ػػييفر ىػػذايفر اللرػػليفر إلػػىيفر الت مػػ يفر  ػػييفر مشػػكمةيفر االنتحػػاريفر مػػفيفر يفر يفر يفر يفر يفر 

يفر كت ريفيفر االنتحاريفر كأسبابويفر كدالئمويفر ككلياتيفر النظريفر الملسرةيفر لويفر .
يفر 
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يفر 
 انفصم انثانث

 اندراساث انسابقت
 

 

 أواًل  :  دراسات ليا عالقة بالمساندة االجتماعّية .
 ثانيًا :  دراسات ليا عالقة بالعزو السببي .

 ثالثًا :  دراسات ليا عالقة بمحاولي االنتحار .
يفر 
يفر 
يفر 
يفر 
يفر 
يفر 
يفر 
يفر 
يفر 
يفر 
يفر 
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يفر مقدمة : 
الباحػػثيفر عمػػىيفر األدبيفر التربػػكييفر كالتػػراثيفر ال ممػػي،يفر كمخػػزكفيفر عمػػـيفر الػػنلسيفر  ػػييفر ىػػذايفر يفر طػػالعب ػػديفر ايفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 

الملاؿيفر ،يفر كقياـيفر الباحثيفر بتلميهيفر أكبريفر عدديفر مفيفر البحكثيفر كالدراساتيفر سكاءيفر المحميةيفر كال ربيػةيفر كاأللنبيػةيفر يفر 
كقػديفر قسػـيفر الباحػثيفر يفر ك ػكعيفر الدراسػةذاتيفر ال القػةيفر بم قديفر قاـيفر الباحثيفر بانتقاءيفر ب ضيفر البحػكثيفر كالدراسػاتيفر 

يفر ىذايفر اللرليفر عمىيفر ثالثةيفر محاكر:
 .الدراسات التي اىتمت بمتغير المساندة االجتماعّية 
 .الدراسات التي اىتمت بالعزو السببي 
 .الدراسات التي اىتمت بمحاولي االنتحار 

 أواًل: دراسات تتعلق بالمساندة االجتماعية :
 (:2015دراسة بسري ) .1

ــوان :"المســاندة ــة َلســر ذوي االحتياجــات  بعن ــة الميــارات الحياتّي ــى تنمي ــة وأثرىــا عل االجتماعّي
  .الخاّصة"
ىػػد تيفر الدراسػػةيفر الكشػػفيفر عػػفيفر أثػػريفر المسػػاندةيفر االلتماعّيػػةيفر عمػػىيفر تنميػػةيفر الميػػاراتيفر الحياتّيػػةيفر ألسػػريفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 

ذكييفر االحتيالاتيفر الخارةيفر ؛يفر كذلؾيفر مفيفر خالؿيفر م ر ةيفر ال القػةيفر بػ فيفر المسػاندةيفر االلتماعّيػةيفر كأثرىػايفر عمػىيفر 
ميةيفر المياراتيفر الحياتّيةيفر ألسريفر ذكييفر االحتيالاتيفر الخاّرة،يفر كالت ػرؼيفر عمػىيفر نكعيػةيفر الميػاراتيفر الحياتّيػةيفر تن

الالزمػػةيفر ألسػػريفر ذكييفر االحتيالػػاتيفر الخاّرػػةيفر لمت امػػليفر مػػهيفر الم ػػاؽيفر كاا لػػاديفر تػػمث ريفر متن ػػراتيفر البحػػثيفر عمػػىيفر 
ابػفيفر كاحػديفر المساندةيفر االلتماعّيةيفر ل ّ نةيفر البحثيفر تـيفر اختياريفر عّ نػةيفر قرػدّيةيفر مػفيفر ربػاتيفر كأربػابيفر أسػريفر لػد يايفر 

عمػػىيفر األقػػليفر مػػفيفر ذكييفر االحتيالػػاتيفر الخاّرػػةيفر )إعاقػػةيفر ذىنيػػةيفر (يفر يقيمػػكفيفر  ػػييفر منطقػػةيفر مكػػةيفر المكرمػػةيفر مػػفيفر 
مسػػػػتكياتيفر التماعّيػػػػةيفر كاقترػػػػادّيةيفر مختملػػػػةيفر ،يفر مػػػػفيفر بػػػػ فيفر األسػػػػريفر المتػػػػرددةيفر عمػػػػىيفر مراكػػػػزيفر اهعاقػػػػاتيفر ،يفر 

يفر  . (يفر أسرة206كعددىا)
ّيػػػةيفر كأثرىػػػايفر عمػػػىيفر تنميػػػةيفر قػػػديفر اسػػػتخدمتيفر الباحثػػػةيفر اسػػػتبانةيفر استقرػػػاءيفر لقيػػػاسيفر المسػػػاندةيفر االلتماعيفر يفر يفر يفر يفر يفر 

المياراتيفر الحياتّيةيفر ألسريفر ذكييفر االحتيالاتيفر الخاّرةيفر ،يفر كتمثمتيفر أدكاتيفر البحثيفر  ييفر :يفر اسػتمارةيفر البيانػاتيفر 
كتكرػػمتيفر الدراسػػةيفر يفر ،يفر ،يفر كاسػػتبانةيفر الميػػاراتيفر الحياتّيػػةال اّمػػةيفر ل سػػرةيفر ،يفر كاسػػتبانةيفر المسػػاندةيفر االلتماعّيػػةيفر 

يفر إلىيفر ملمكعةيفر مفيفر النتائجيفر كأىميا:
بػػ فيفر محػػاكريفر اسػػتبانةيفر المسػػاندةيفر االلتماعّيػػةيفر ألسػػريفر ذكييفر االحتيالػػاتيفر كلػػكديفر عالقػػةيفر ارتباطّيػػةيفر  .يفر أ

الخاّرػػػػةيفر كمحػػػػاكريفر اسػػػػتبانةيفر الميػػػػاراتيفر الحياتّيػػػػةيفر ألسػػػػريفر ذكييفر االحتيالػػػػاتيفر الخاّرػػػػةيفر ،يفر عنػػػػديفر 
يفر .يفر (0,05(،)0.01مستكىيفر داللةيفر )
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كلػػػػػكديفر  ػػػػػركؽيفر ذاتيفر داللػػػػػةيفر إحرػػػػػائّيةيفر بػػػػػ فيفر متكسػػػػػ يفر درلػػػػػاتيفر أ ػػػػػراديفر ال  نػػػػػةيفر  ػػػػػييفر المسػػػػػاندةيفر  .يفر ب
(يفر عدديفر أ راديفر األسرةيفر -األبيفر الت ميميمستكىيفر يفر –ن راتيفر )البحثيفر المد نةيفر االلتماعّيةيفر ،يفر تب ابيفر لمت
يفر .(0.05عنديفر مستكىيفر داللةيفر )

 : (2013)وآخرين دراسة اليلول .2
 .النفسّية" الصالبة و الحياة عن بالرضا االجتماعّية المساندة بعنوان" العالقة

اعّيػػةيفر بالر ػػايفر عػػفيفر الحيػػاةيفر ىػػد تيفر الدراسػػةيفر الحالّيػػةيفر إلػػىيفر الت ػػرؼيفر عمػػىيفر ال القػػةيفر المسػػاندةيفر االلتميفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
(يفر ثػػـيفر يفر 7194كالرػػالبةيفر النلسػػّيةيفر لػػدىيفر المػػرأةيفر اللمسػػط نيةيفر  اقػػدةيفر الػػزكجيفر ،يفر تكػػكفيفر ملتمػػهيفر الدراسػػةيفر مػػفيفر )يفر 

(يفر يفر امػرأةيفر ممػفيفر  قػدفيفر أزكاليػفيفر ،يفر كلتحق ػ يفر أىػداؼيفر الدراسػةيفر اسػتخداـيفر البػاحثكفيفر يفر 129أخذيفر ع نةيفر مفيفر )يفر 
،يفر كب ػػػديفر التحقػػػ يفر مػػػفيفر ثبػػػاتيفر يفر مقيػػػاسيفر المسػػػاندةيفر االلتماعيصػػػةيفر كالر ػػػايفر عػػػفيفر الحيػػػاةيفر كالرػػػالبةيفر النلسػػػية

األدكاتيفر كردقيايفر تـيفر تطبيقيايفر عمىيفر ع نةيفر الدراسةيفر كقديفر أظيرتيفر نتائجيفر الدراسةيفر كلكديفر عالقةيفر ذاتيفر داللةيفر 
شي ديفر يفر )البةيفر النلسّيةيفر ت زىيفر لنكعيفر اللقدافإحرائيةيفر ب فيفر المساندةيفر االلتماعيةيفر كالر ايفر عفيفر الحياةيفر كالر

يفر –لنػػػكعيفر السػػػكفيفر )يفر مسػػػتقليفر م ػػػريفر شػػػي ديفر (يفر  ػػػييفر حػػػ فيفر كلػػػدتيفر  ػػػركؽيفر  ػػػييفر متن ػػػراتيفر الدراسػػػةيفر ت ػػػزىيفر يفر –
ديفر  ركؽيفر  ييفر الر ايفر عفيفر الحياةيفر لدىيفر المرأةيفر  اقػدةيفر الػزكجيفر كذلؾيفر كشلتيفر نتائجيفر الدراسةيفر عفيفر كلكيفر يفر مشترؾ(

ت زىيفر لم مريفر كلرالحيفر كب راتيفر السفيفر ،يفر ككلػكديفر أثػريفر داؿيفر لممسػاندةيفر االلتماعّيػةيفر عمػىيفر الر ػايفر كالرػالبةيفر 
يفر النلسّيةيفر .

يفر يفر يفر يفر يفر 
 : (2010)عودة دراسة .3

تعـــرض للخبـــرة الصـــادمة وُـــين أســـباب التّيـــف مـــع الضـــغوط " العالقـــة بـــين درجـــة البعنـــوان 
والمساندة االجتماعّيـة ومسـتوى الصـالبة النفسـّية لـدى اَلطفـال فـي المنـاطق الحدوديـة بقطـاع 

 غزة "
ىػػد تيفر الدراسػػةيفر إلػػىيفر الت ػػرؼيفر عمػػىيفر ال القػػةيفر بػػ فيفر درلػػةيفر الت ػػرضيفر لمخبػػرةيفر الرػػادمةيفر كبػػ فيفر أسػػبابيفر يفر يفر يفر يفر يفر 

يػةيفر كمسػتكىيفر الرػالبةيفر النلسػّيةيفر لػدىيفر األطلػاؿيفر  ػييفر المنػاط يفر التك فيفر مهيفر ال ػنكأيفر كالمسػاندةيفر االلتماع
كلتحق  يفر مايػاتيفر الدراسػةيفر اسػتخدـيفر الباحػثيفر المػنيجيفر الكرػلييفر التحم مػييفر ػيفر ككانػتيفر يفر الحدكدّيةيفر بقطاعيفر مزة

(يفر طلػالبيفر كطلمػةبيفر ،يفر طبقػتيفر عمػ يـيفر مقيػاسيفر الخبػرةيفر الرػادمةيفر ،يفر مقيػاسيفر يفر 600ع نةيفر الدراسةيفر عبارةيفر عفيفر )يفر 
اندةيفر االلتماعيػػةيفر ،يفر مقيػاسيفر الرػػالبةيفر النلسػّيةيفر ،يفر كأظيػػرتيفر أسػال بيفر التك ػفيفر مػػهيفر ال ػنكأيفر مقيػػاسيفر المسػ

 النتائجيفر أفيفر األكزافيفر النسبيةيفر لت
ىد تيفر الدراسةيفر إلىيفر الت رؼيفر عمىيفر ال القػةيفر بػ فيفر درلػةيفر الت ػرضيفر لمخبػرةيفر الرػادمةيفر كبػ فيفر أسػبابيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 

التك فيفر مهيفر ال ػنكأيفر كالمسػاندةيفر االلتماعيػةيفر كمسػتكىيفر الرػالبةيفر النلسػّيةيفر لػدىيفر األطلػاؿيفر  ػييفر المنػاط يفر 
ماياتيفر الدراسةيفر استخدـيفر الباحثيفر المػنيجيفر الكرػلييفر التحم مػييفر ،يفر ككانػتيفر يفر يةيفر بقطاعيفر مزةيفر كلتحق  الحدكد
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طبػ يفر عمػ يـيفر مقيػاسيفر الخبػرةيفر الرػادمةيفر ،يفر مقيػاسيفر ،يفر يفر طلمػةبيفر يفر كيفر طلػالبيفر يفر (600) يفر ع نةيفر الدراسةيفر عبارةيفر عفيفر 
أسػال بيفر التك ػفيفر مػػهيفر ال ػنكأيفر مقيػػاسيفر المسػاندةيفر االلتماعّيػػةيفر ،يفر مقيػاسيفر الرػػالبةيفر النلسػّيةيفر ،يفر كأظيػػرتيفر 

لمقيػػػاسيفر يفر (62.14%)جيفر أفيفر األكزافيفر النسػػػبيةيفر لتقػػػد راتيفر األطلػػػاؿيفر عمػػػىيفر مقػػػا يسيفر الدراسػػػةيفر كانػػػتيفر النتػػائ
المسػػاندةيفر يفر لمقيػاس (85.79%)  بيفر التك ػفيفر مػهيفر ال ػنكأل سػال(71.14%) يفر الخبػرةيفر الرػادمةيفر 

لمقيػػاسيفر الرػػالبةيفر النلسػػّيةيفر ،يفر كتبػػ فيفر أفيفر ىنػػاؾيفر عالقػػةيفر طردّيػػةيفر بػػ فيفر درلػػةيفر (76.04%) يفر االلتماعّيػػة
يفر .الرالبةيفر النلسّيةيفر يفر يفر كأسال بيفر التك فيفر مهيفر ال نكأيفر ،يفر المساندةيفر االلتماعّيةالت رضيفر لخبرةيفر رادمةيفر 

يفر 
 (:2009دراسة سليمان) .4

 .السكر المراىق" مريض لدى الحياة بجودة عالقتيا و االجتماعّية بعنوان:" المساندة
ىػػد تيفر الدراسػػةيفر إلػػىيفر الكشػػفيفر عػػفيفر المسػػاندةيفر االلتماعيػػةيفر كعالقتيػػايفر بلػػكدةيفر الحيػػاةيفر لػػدىيفر مػػريضيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
(يفر يفر 40(يفر مػفيفر المػراىق فيفر مر ػىيفر السػكريفر مػنيـيفر )يفر يفر 101المراىػ يفر ،يفر كقػديفر شػممتيفر ع نػةيفر الدراسػةيفر )يفر السكريفر 

(يفر إنػػاثيفر مػػفيفر طػػالبيفر المرحمػػةيفر اهعدادّيػػةيفر كالثانكّيػػةيفر كاللام ّيػػةيفر كمػػايفر اسػػتخدمتيفر الباحثػػةيفر يفر 61ذكػػكريفر ،يفر )يفر 
يفر يفر يفر يفر األدكاتيفر التاليةيفر :يفر 

مت ػػدديفر الخطػػكاتيفر ،يفر م امػػليفر االرتبػػاأيفر ب رسػػكفيفر ،يفر اختبػػاريفر )يفر تيفر (يفر ،يفر تحم ػػليفر التبػػا فيفر ،يفر تحم ػػليفر االنحػػداريفر 
أمايفر نتائجيفر الدراسةيفر  قديفر أسلرتيفر عفيفر :يفر كلكبيفر عالقةيفر ارتباطّيةيفر مكلبةيفر ذاتيفر داللةيفر إحرائّيةيفر ب فيفر لميػهيفر 
أنكاعيفر المساندةيفر االلتماعّيةيفر المقدمةيفر ،يفر كب فيفر لميهيفر أب اديفر لكدةيفر الحياةيفر ،يفر كلكديفر عالقةيفر ارتباطّيةيفر مكلبةيفر 

كب فيفر الدرلةيفر الكمّيةيفر لملكدةيفر ،يفر عدـيفر ذاتيفر داللةيفر إحرائيةيفر ب فيفر لميهيفر المرادريفر المساندةيفر االلتماعّيةيفر ،يفر 
داؿيفر إحرػائيابيفر ل امػليفر اللػنسيفر  ػييفر إدراؾيفر المسػاندةيفر االلتماعيػةيفر بشػكليفر عػاـيفر ،يفر عػدـيفر كلػكديفر كلكديفر تػمث ريفر 

يفر .تمث ريفر داؿيفر إحرائيابيفر ل امليفر اللنسيفر  ييفر الش كريفر بلكدةيفر الحياةيفر بشكليفر عاـيفر 
 ( :2008العتيبي ) دراسة .5

ة الـذات والمسـاندة االجتماعّيـة لـدى عينـة : " العالقة بين اتخاذ القرارات وكل مـن فاعلّيـ بعنوان
 من المرشدين الطالبيين بمحافظة الطائف " 

ىػػػد تيفر الدراسػػػةيفر إلػػػىيفر الت ػػػرؼيفر عمػػػىيفر ال القػػػةيفر بػػػ فيفر اتخػػػاذيفر القػػػراراتيفر كػػػليفر مػػػفيفر  اعمّيػػػةيفر الػػػذاتيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
يفر كالمساندةيفر االلتماعّيةيفر لدىيفر عّ نةيفر مفيفر المرشد فيفر الطالب  فيفر بمحا ظةيفر الطائفيفر .يفر 

(يفر مرشػدابيفر مػفيفر المرشػد فيفر الطالب ػ فيفر الػذ فيفر ي ممػكفيفر بمػدارسيفر يفر 242راسػةيفر مػفيفر )يفر تككنتيفر ع نةيفر الديفر يفر يفر يفر يفر يفر 
اريفر اتخػاذيفر القػراراتيفر إعػداديفر الت ميـيفر يفر ال اـيفر الحكػكمييفر بمحا ظػةيفر الطػائفيفر يفر ،يفر كقػديفر اسػتخدمتيفر الباحػثيفر اختبػ

(يفر ،يفر كمقيػػػػػػػاسيفر المسػػػػػػػاندةيفر يفر 2001(يفر كمقيػػػػػػػاسيفر  اعميػػػػػػػةيفر الػػػػػػػذاتيفر ،يفر إعػػػػػػػداديفر ال ػػػػػػػدؿيفر يفر )يفر عبػػػػػػػدكفيفر )ديفر .يفر ت
يفر .يفر االلتماعيةيفر مفيفر إعداديفر الباحثيفر 

طّيػةيفر مكلبػةيفر بػ فيفر درلػاتيفر القػدرةيفر عمػىيفر اتخػاذيفر القػراراتيفر ككػػليفر أظيػرتيفر الدراسػةيفر كلػكديفر عالقػةيفر ارتبايفر يفر يفر يفر يفر يفر 
مػػفيفر درلػػاتيفر  اعمّيػػةيفر الػػذاتيفر ،يفر كالمسػػاندةيفر مػػفيفر لانػػبيفر المدرسػػةيفر كمػػفيفر لانػػبيفر أكليػػاءيفر األمػػكريفر مػػفيفر لانػػبيفر 
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ركؽيفر الم ممػػ فيفر ،يفر كر ػػايفر المرشػػد فيفر عػػفيفر المسػػاندةيفر ،يفر كالدرلػػةيفر الكميػػةيفر لممسػػاندةيفر ،يفر كتبػػ فيفر أنػػويفر اليفر  كلػػديفر  ػػ
تب ػػابيفر لممتن ػػراتيفر الديمنرا يػػةيفر )يفر مكػػافيفر ال مػػليفر ،يفر سػػنكاتيفر الخبػػرةيفر ،يفر الراتػػبيفر (يفر لمتكسػػطاتيفر درلػػاتيفر القػػدرةيفر 
عمػػىيفر اتخػػاذيفر القػػراراتيفر ،يفر ك اعمّيػػةيفر الػػذاتيفر كالمسػػاندةيفر االلتماعيػػةيفر  ػػييفر لميػػهيفر المحػػاكريفر لػػدىيفر المرشػػد فيفر 

طالب ػػ فيفر مػػفيفر الطالب ػػ فيفر كلكػػفيفر تكلػػديفر إمكانيػػةيفر لمتنبػػؤيفر بالقػػدرةيفر عمػػىيفر اتخػػاذيفر القػػراراتيفر لػػدىيفر المرشػػد فيفر ال
%يفر مػػفيفر القػػدرةيفر عمػػىيفر اتخػػاذيفر 83.3خػػالؿيفر كػػليفر مػػفيفر  اعميػػةيفر الػػذاتيفر كالمسػػاندةيفر االلتماعّيػػةيفر ،يفر بم نػػىيفر أفيفر 

يفر .القراراتيفر ت تمديفر عمىيفر  اعمّيةيفر الذاتيفر كالمساندةيفر االلتماعّيةيفر 
 (:2007دراسة قاسم) .6

ــة وعالقتــو اَلدوار بعنــوان:" صــراع ــذات بفاعلّي ــة والمســاندة ال  الجامعــة لــدى طالبــات االجتماعّي
ّية لمتزوجات بكلّيةا  .سوىاج" بجامعة التُر
ىد تيفر الدراسةيفر إلىيفر الكشفيفر عفيفر رراعيفر األدكاريفر كعالقتيايفر بلاعمّيةيفر الذاتيفر كالمساندةيفر االلتماعّيةيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 

(يفر طالبػػػةبيفر مػػػفيفر طالبػػػاتيفر 100لػػػدىيفر طالبػػػاتيفر اللام ػػػةيفر المتزكلػػػاتيفر ،يفر كقػػػديفر تككنػػػتيفر ع نػػػةيفر الدراسػػػةيفر مػػػفيفر )
يفر جيفر ػيفر كمايفر استخدمتيفر الباحثةيفر ،يفر األدكاتيفر التاليةيفر :يفر اللام ةيفر لممتزكلاتيفر بكمّيةيفر التربّيةيفر بلام ةيفر سكىا

مقيػػػاسيفر رػػػراعيفر األدكاريفر لػػػدىيفر طالبػػػةيفر اللام ػػػةيفر المتزكلػػػةيفر ،يفر إعػػػداديفر الباحثػػػةيفر ،يفر مقيػػػاسيفر اللاعمّيػػػةيفر ال امػػػةيفر 
(يفر مقياسيفر المسػاندةيفر االلتماعّيػةيفر ،يفر ت ريػبيفر كتقنػ فيفر 1995لمذاتيفر ،يفر ت ريبيفر كتقن فيفر :يفر )دمحميفر عبديفر الرحيـ()

ةيفر بياناتيفر عامةيفر ،يفر إعػداديفر الباحثػةيفر ،يفر اسػتمارةيفر المقابمػةيفر الشخرػّيةيفر )يفر دمحميفر الشناكييفر كسامييفر أكيفر بيو(يفر استماريفر 
(يفر أعػػدامكراييفر ،يفر كمكرلػػافيفر ،يفر كمػػايفر اسػػتخدمتيفر الباحثػػةيفر TAT،يفر إعػػداديفر الباحثػػةيفر اختبػػاريفر تليػػـيفر المك ػػكعيفر )

ب رسػكفيفر ،يفر اختبػاريفر )ت(يفر تحم ػليفر التبػا فيفر ذكيفر الترػميـيفر األسال بيفر اهحرائّيةيفر ا تيػةيفر :يفر م امػليفر االرتبػاأيفر 
كقػػديفر أسػػػلرتيفر نتػػائجيفر الدراسػػػةيفر عمػػايفر  مػػػييفر :يفر ارتلػػاعيفر مسػػػتكىيفر المسػػاندةيفر مػػػفيفر يفر ال ػػالمييفر ،يفر اسػػتمارةيفر بػػػيالؾيفر ،

المنلبػاتيفر كالن ػريفر منلبػاتيفر  ػييفر أدائيػفيفر ألدكارىػفيفر المت ػددةيفر رراعيفر األدكاريفر لدىيفر الطالباتيفر المتزكلػاتيفر 
عمػػىيفر مقيػػاسيفر رػػراعيفر األدكاريفر كدرلػػاتيفيفر عمػػىيفر مقيػػاسيفر  اعمّيػػةيفر الػػذاتيفر ،يفر كلػػكديفر عالقػػةيفر ارتباطيػػةيفر سػػالبةيفر 

المتزكلػػاتيفر عمػػىيفر مقيػػاسيفر رػػراعيفر األدكاريفر ،يفر كدرلػػاتيفيفر عمػػىيفر مقيػػاسيفر ام ػػةيفر بػػ فيفر درلػػاتيفر طالبػػاتيفر الل
المساندةيفر االلتماعيةيفر ،يفر كلكديفر تمث ريفر داؿيفر إحرائيابيفر لكليفر مفيفر  اعميةيفر الذاتيفر كالمساندةيفر االلتماعيةيفر عمىيفر 
درلػػاتيفر مقيػػاسيفر رػػراعيفر األدكاريفر لػػدىيفر طالبػػاتيفر اللام ػػةيفر المتزكلػػاتيفر ،يفر عػػدـيفر كلػػكديفر  ػػركؽيفر ذاتيفر داللػػةيفر 

تيفر اللام ػػةيفر المتزكلػػاتيفر عمػػىيفر مقيػػاسيفر رػػراعيفر األدكاريفر تب ػػابيفر إحرػػائيةيفر بػػ فيفر متكسػػطاتيفر درلػػاتيفر طالبػػا
الختالؼيفر المرحمةيفر الدراسيةيفر عدـيفر كلكديفر تمث ريفر داؿيفر إحرائيابيفر لكػليفر مػفيفر عمػريفر الطالبػةيفر ،يفر كمػدةيفر الػزكاجيفر ،يفر 

يفر ككلكديفر األبناءيفر ،يفر عمىيفر درلاتيفر مقياسيفر رراعيفر األدكاريفر بمب ادهيفر اللرعيةيفر .
يفر 
يفر 
يفر 
يفر 
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  (2006) :دياب دراسة .7
 الفـرد تعـرض عـن النفسـي النـاتج اَلثـر من الواقية العوامل حدكأ االجتماعّية بعنوان:" المساندة

 .الضاغطة" لألحداث
ىد تيفر الدراسةيفر إلىيفر الت رؼيفر عمىيفر دكريفر المساندةيفر االلتماعيػةيفر كمحػديفر ال كامػليفر الكاقيػةيفر مػفيفر األثػريفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 

(يفر طالبػػابيفر 550ال ػػامطةيفر ،يفر كقػػديفر شػػممتيفر ع نػػةيفر الدراسػػةيفر )النلسػػييفر النػػاتجيفر عػػفيفر ت ػػرضيفر اللػػرديفر ل حػػداثيفر 
لمرحمػػةيفر الثانكّيػةيفر كقػػديفر اسػتخدـيفر الباحػػثيفر ألدكاتيفر التاليػةيفر :يفر مقيػػاسيفر المسػاندةيفر االلتماعّيػػةيفر :يفر مػفيفر اكطالبػةبيفر 

،يفر مقياسػػابيفر األحػداثيفر ال ػػامطةيفر إعػػداديفر :يفر )أسػػماءيفر السرسػييفر ،يفر كأمػػانييفر عبػػديفر المقرػػكد(يفر ،يفر يفر إعػداديفر )شػػق ر(
كقػػديفر أظيػػرتيفر الدراسػػةيفر مػػايفر  مػػييفر :يفر أفيفر المسػػاندةيفر االلتماعّيػػةيفر التػػييفر  تمقاىػػايفر المراىقػػكفيفر متكسػػطةيفر ،يفر كلػػكديفر 

كؽيفر لكىرّيةيفر ذاتيفر داللةيفر إحرائّيةيفر  ييفر درلػةيفر المسػاندةيفر االلتماعّيػةيفر لرػالحيفر اهنػاثيفر ،يفر كلػكديفر عالقػةيفر  ريفر 
عكسيةيفر ب فيفر األحداثيفر ال امطةيفر التػييفر ت ػرضيفر ليػايفر المراىقػكفيفر كالمسػاندةيفر االلتماعّيػةيفر ،يفر كلػكديفر عالقػةيفر 

يفر طردّيةيفر ب فيفر درلاتيفر الرحةيفر النلسّيةيفر لممراىق فيفر ،يفر كدرلاتيفر المساندةيفر االلتماعّيةيفر .يفر 
 (:2005ر)الشاع دراسة .8

 المســـاندة بكـــل مـــن وعالقتيـــا المخـــاطرة نحـــو بغـــزة اَلقصـــى جامعـــة طلبـــة بعنـــوان:" اتجاىـــات
 .لدييم" الحياة وقيمة االجتماعّية

يفر المخػػػاطرةيفر نحػػػكيفر بنػػػزةيفر األقرػػػىيفر لام ػػػةيفر طمبػػػةيفر اتلاىػػػاتيفر عمػػػىيفر الت ػػػرؼيفر إلػػػىيفر الدراسػػػةيفر ىػػػد تيفر يفر يفر يفر يفر يفر 
(يفر 600مػػف)يفر الدراسػػةيفر ع نػػةيفر كتككنػػتيفر ،يفر لػػد يـيفر الحيػػاةيفر كقيمػػةيفر االلتماعّيػػةيفر المسػػاندةيفر بكػػليفر مػػفيفر كعالقتيػػا
(يفر طالبػةب،يفر 383ك)يفر (يفر طالبػابيفر 207كػانكايفر )يفر ح ػثيفر األرػمييفر الملتمػهيفر (يفر مف7%بمايفر يمثليفر )يفر طالبةبيفر يفر كيفر طالبابيفر 

يفر كىػييفر الحيػاةيفر قيمةيفر االلتماعّيةيفر ،كمقياسيفر المساندةيفر المخاطرةيفر ،كمقياسيفر نحكيفر مقياسيفر االتلاهيفر كاستخداـ
يفر .إعداديفر الباحثيفر مف

يفر أعمػىيفر الػذككريفر عنديفر (يفر كأنو70%ا ترا ي)يفر بم دؿيفر المخاطرةيفر كنحيفر االتلاهيفر ازدياديفر النتائجيفر أظيرتيفر يفر يفر يفر يفر 
يفر مسػػتكىيفر يفر ىنػػاؾيفر كأفيفر الكميػػاتيفر بػػاقييفر عػػفيفر منػػويفر أعمػػىيفر ا دابيفر كميػػةيفر طمبػػةيفر عنػػديفر كأنػػويفر اهنػػاث،يفر منػػويفر عنػػد

يفر األخػػػرى،يفر األكؿيفر المسػػػتكياتيفر حسػػػابيفر عمػػػىيفر الرابػػػهيفر المسػػػتكىيفر يفر طمبػػػةيفر لرػػػالحيفر المخػػػاطرةيفر لالتلػػػاهيفر نحػػػك
يفر المسػػػاندةيفر كبػػػ فيفر المخػػػاطرةيفر نحػػػكيفر االتلػػػاهيفر مسػػػتكىيفر يفر بػػػ فيفر مكلبػػػةيفر عالقػػػةيفر ىنػػػاؾيفر كالثػػػانييفر كالثالػػػثيفر ،يفر كأف

يفر .المخاطرةيفر نحكيفر االتلاهيفر زاديفر االلتماعّيةيفر المساندةيفر زادتيفر كممايفر أنويفر االلتماعّيةيفر ح ث
 (:2004وآخرون ) ، دراسة ، عبدالمعطي .9

ــوا ــة المســاندة ": نبعن ــة والمســاندة االجتماعّي ــة اَلّاديمّي ــذات وفعالي ــة ال  ضــوء فــي اَلّاديمّي
 " العام الثانوي  بالتعليم اَلول الصف طالب لدى الدراسي التحصيل نم مستويات متباينة

كالمسػاندةيفر يفر االلتماعّيػةيفر المسػاندةيفر مػفيفر كػليفر بػ فيفر ال القػةيفر طبي ػةيفر عػفيفر الكشفيفر إلىيفر الدراسةيفر ىد تيفر يفر يفر يفر يفر يفر 
بػػػ فيفر يفر اللػػػركؽيفر يفر عػػػفيفر كالكشػػػفيفر ،يفر الدراسػػػييفر كالتحرػػػ ليفر بمب ادىػػػايفر األكاديمّيػػػةيفر الػػػذاتيفر ك اعمّيػػػةيفر األكاديمّيػػػة
كالمسػػػػاندةيفر يفر االلتماعّيػػػػةيفر المسػػػػاندةيفر مػػػػفيفر كػػػػليفر إدراؾيفر  ػػػػييفر المختملػػػػةيفر التحرػػػػ مّيةيفر كالمسػػػػتكياتيفر اللنسػػػػ ف
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األكؿيفر يفر بالرػػػفيفر كيفر طالبػػػةبيفر يفر كيفر (يفر طالبػػػابيفر 300مػػػف)يفر الدارسػػػةيفر ع نػػػةيفر كتككنػػػتيفر ،يفر مرػػػادرىايفر مػػػفيفر األكاديمّيػػػة
اسػػتخداـيفر يفر تػػـيفر الدارسػػةيفر أىػػداؼيفر كلتحق ػػ يفر ،يفر الشػػرقيةيفر محا ظػػةيفر الزقػػازي يفر بمد نػػةيفر الثػػانكييفر يفر الت مػػيـيفر بمػػدارس
مػفيفر يفر األكاديمّيػةيفر الػذاتيفر  اعميػةيفر كمقيػاسيفر األكاديمّيػةيفر المسػاندةيفر كمقيػاسيفر ،يفر لتماعّيػةااليفر المساندةيفر مقياس
متكسػػػطاتيفر يفر بػػػ فيفر إحرػػائّيابيفر يفر دالػػػةيفر  ػػػركؽيفر يفر تكلػػديفر اليفر أنػػػويفر عمػػىيفر الدراسػػػةيفر نتػػػائجيفر ككشػػلتيفر ،يفر الباحػػػثيفر إعػػداد
المسػػاندةيفر يفر إدراؾيفر  ػػييفر اهنػػاثيفر الطالبػػاتيفر ملمكعػػةيفر درلػػاتيفر كمتكسػػ يفر الػػذككريفر الطمبػػةيفر ملمكعػػةيفر درلػػات

تكلػديفر يفر كمػايفر اهنػاثيفر لرػالحيفر الكمّيػةيفر االلتماعّيػةيفر كالمسػاندةيفر الم ممػ فيفر مػفيفر كيفر رػدقاءاأليفر مفيفر االلتماعّية
ملمكعػػػةيفر يفر درلػػػاتيفر كمتكسػػػ يفر الػػػذككريفر الطمبػػػةيفر ملمكعػػػةيفر درلػػػاتيفر متكسػػػ يفر بػػػ فيفر إحرػػػائّيابيفر يفر دالػػػةيفر  ػػػركؽيفر 

الم ممػ فيفر يفر كمػفيفر زمػالءيفر الدراسػةيفر كمػفيفر األرػدقاءيفر مػفيفر األكاديمّيػةيفر المسػاندةيفر  ييفر إدراؾيفر اهناثيفر الطالبات
يفر . الطالباتيفر لرالح
 :(2003) الصبان ، دراسة .12

لـدى  السيكوسـوماتّية االضـطرابات و النفسـية بالضغوط وعالقتيا االجتماعّية بعنوان: "المساندة
 ." وجدة المكرمة مكة مدينتي في العامالت المتزوجات السعودّيات النساء من عينة

التػييفر  ت ػرضيفر ليػايفر يفر ىد تيفر ىذهيفر الدراسػةيفر إلػىيفر الت ػرؼيفر عمػىيفر األنػكاعيفر المختملػةيفر لم ػنكأيفر النلسػّية       
ع نةيفر مفيفر النساءيفر الس كدّياتيفر المتزكلاتيفر ال ػامالتيفر  ػييفر مػد نتييفر مكػةيفر المكرمػةيفر كلػدةيفر ،يفر كنػكعيفر ال القػةيفر 
بػػ فيفر المسػػاندةيفر االلتماعيػػةيفر كال ػػنكأيفر النلسػػيةيفر كاال ػػطراباتيفر السيككسػػكماتّيةيفر لػػدىيفر ع نػػةيفر مػػفيفر النسػػاءيفر 

الدراسةيفر السيككمتريةيفر مكةيفر المكرمةيفر كلدةيفر ،يفر ح ثيفر تككنتيفر ع نةيفر الس كدّياتيفر المتزكلاتيفر ال امالتيفر  ييفر 
(يفر امػػرأةيفر مػػفيفر النسػػاءيفر السػػ كدياتيفر المتزكلػػاتيفر ال ػامالتيفر المقيمػػاتيفر  ػػييفر مد نػػةيفر مكػػةيفر المكرمػػةيفر 400مػفيفر )

كلػػػػدةيفر ،يفر كذلػػػػؾيفر مػػػػفيفر مختمػػػػفيفر الميػػػػفيفر لمنسػػػػاءيفر ال ػػػػامالتيفر  ػػػػييفر المممكػػػػةيفر ال ربيػػػػةيفر السػػػػ كدّيةيفر م ممػػػػاتيفر 
ىػذايفر يفر (يفر سػنة30-45تراكحتيفر أعمارىفيفر بػ فيفر )كع كاتيفر ى ئةيفر تدريسيفر إدارياتيفر كممر اتيفر كيفر طب باتيفر 

مػفيفر حػالت فيفر كىمػايفر المتػافيفر يفر يفر ةكقدـيفر تـيفر اختياريفر ال ّ نةيفر بطريقةيفر قرػدّيةيفر كتككنػتيفر ع نػةيفر الدراسػةيفر اهكم نيكيػ
أك حتيفر نتائجيفر الدراسةيفر السيككمتريةيفر ،يفر كاعتمدتيفر الدراسةيفر عمىيفر المنيجيفر الكرػلييفر كاسػتخدمتيفر الباحثػةيفر 

نلسػّيةيفر مقياسيفر ال ػنكأيفر اليفر Sarason (1983) etمقياسيفر المساندةيفر االلتماعيةيفر لسارسكفيفر كآخركفيفر 
يفر مفيفر إعداديفر الباحثةيفر قائمةيفر ككرنليفر "يفر لمنكاحييفر ال رابّيةيفر كالسيككسكماتّيةيفر "يفر 

 يػارييفر كم امػليفر أللػايفر كقديفر استخدمتيفر الباحثةيفر األسال بيفر اهحرائيةيفر كالمتكس يفر الحسابييفر كاالنحراؼيفر الم
لكركنبػػػػاخيفر ،يفر كالتلزئػػػػةيفر النرػػػػليةيفر كالتكػػػػراريفر كالنسػػػػبةيفر المئكّيػػػػةيفر ،يفر كم امػػػػليفر ارتبػػػػاأيفر ب رسػػػػكفيفر كاسػػػػتخراجيفر 

كاستخداـيفر اختباريفر )ت(يفر ،يفر كتحم ليفر التبا فيفر أحادييفر االتلاهيفر كاختباريفر شيليويفر ،يفر األعمىيفر كاألدنىيفر يفر اهرباعي
ككشػػػلتيفر نتػػػائجيفر الدراسػػػةيفر عمػػػىيفر أنػػػويفر تكلػػػديفر عالقػػػةيفر ارتباطّيػػػةيفر دالػػػةيفر سػػػالبةيفر بػػػ فيفر المسػػػاندةيفر االلتماعّيػػػةيفر 
كال ػػػػػنكأيفر النلسػػػػػّيةيفر تب ػػػػػابيفر لمتن ػػػػػريفر ال مػػػػػريفر ،يفر اليفر تكلػػػػػديفر  ػػػػػركؽيفر ذاتيفر داللػػػػػةيفر إحرػػػػػائّيةيفر  ػػػػػييفر المسػػػػػاندةيفر 

عػدايفر يفر اعّيةيفر تب ابيفر لمتن ريفر الخبرةيفر كمايفر اليفر تكلديفر  ركؽيفر ذاتيفر داللػةيفر إحرػائيةيفر  ػييفر ال ػنكأيفر النلسػيةااللتم
يفر ب ديفر ال نكأيفر ال مليفر ك نكأيفر اقترادّيةيفر ك نكأيفر أردقاءيفر كالدرلةيفر الكمّيةيفر .يفر 
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 (:2002دراسة صالح )
اب بعنوان: "العزلة االجتماعّية وعالقتيا بالميارات االجتماعّية والمساندة االجتماعّيـة لـدى الشـب

  "الجامعي
ىد تيفر الدراسةيفر إلىيفر الت رؼيفر عمىيفر ال القةيفر بػ فيفر ال زلػةيفر االلتماعّيػةيفر ككػليفر مػفيفر متن ػرييفر الميػاراتيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 

االلتماعّيػػػػػةيفر كالمسػػػػػاندةيفر االلتماعّيػػػػػةيفر ،يفر كالت ػػػػػرؼيفر عمػػػػػىيفر تػػػػػمث ريفر اللػػػػػنسيفر كالتخرػػػػػصيفر عمػػػػػىيفر ال زلػػػػػةيفر 
يفر 325)راسػةيفر مػف)يفر االلتماعّيةيفر كالمياراتيفر االلتماعّيةيفر كالمساندةيفر االلتماعّيةيفر ،يفر ح ثيفر تككنتيفر ع نةيفر الد

بطريقػةيفر يفر ال ّ نػةيفر اختيػاريفر كتػـيفر (ىػذايفر 18.5عمػري)يفر يفر بمتكسػ يفر الزقػازي يفر لام ػةيفر خػالؿيفر طالبابيفر كطالبةبيفر مػف
الميػػػػػػاراتيفر يفر كاختبػػػػػػاريفر إعػػػػػػدادىايفر مػػػػػفيفر االلتماعّيػػػػػػةيفر ال زلػػػػػػةيفر مقيػػػػػاسيفر الباحثػػػػػػةيفر ،يفر كاسػػػػػػتخدمتيفر عشػػػػػكائّية
يفر Ronald ,  Riggio , 1990) )يفر يفر ريل كيفر ركنالديفر إعداديفر مفيفر االلتماعّية
يفر (Tumier , R , J et al . 1983) كآخػركفيفر يفر ترنػريفر إعػداديفر مػفيفر ندةيفر االلتماعّيػةالمسػايفر كمقيػاس

الم يػػػػػاري،يفر يفر االنحػػػػػراؼيفر كيفر الحسػػػػػابييفر لمتكسػػػػػ يفر أسػػػػػمكبايفر اسػػػػػتخداـيفر تػػػػػـيفر البيانػػػػػاتيفر إحرػػػػػائيابيفر يفر كلم اللػػػػػة
يفر عػػفيفر الدراسػةيفر نتػائجيفر ككشػلتيفر ،يفر المت ػدديفر النحػػداريفر كتحمػيال) ت (البسػي يفر كقيمػةيفر االرتبػاأيفر كم ػامالت

يفر كأب ادىػػايفر عامػػةيفر برػػلةيفر االلتمػػاعييفر القمػػ يفر أكيفر االلتماعّيػػةيفر ال زلػػةيفر بػػ فيفر بةارتباطّيػػةيفر سػػاليفر عالقػػةيفر كلػػكد
يفر الكميػاتيفر طػالبيفر بػ فيفر إحرػائّيةيفر داللػةيفر ذاتيفر  ػركؽيفر يفر كلػكديفر كعػدـيفر كمسػاندةيفر األرػدقاءيفر األسػرّيةيفر المساندة
يفر االلتماعّيػػػػةيفر كالميػػػػاراتيفر االلتماعّيػػػػةيفر ال ػػػػزؿيفر  ػػػػييفر اللنسػػػػ فيفر مػػػػفيفر الكميػػػػاتيفر النظرّيػػػػةيفر كطػػػػالبيفر ال ممّيػػػػة
يفر مسػاندةيفر ي ػيفر اللنسػ فيفر بػ فيفر إحرػائّيةيفر داللػةيفر ذاتيفر  ػركؽيفر يفر كلػكديفر ،يفر كعػفيفر بب ػد يايفر ةااللتماعييفرّ يفر كالمساندة
يفر .اهناثيفر لرالحيفر كاللركؽيفر يفر لممساندةيفر االلتماعّيةيفر الكميةيفر األردقاء

 (:2001دراسة النمراني ) .11
ــة  ــة فــي مرحل ــدى الطلب ــة ل ــو بالمســاندة االجتماعّي ــوان : "الشــعور بالوحــدة النفســّية وعالقت بعن

  "معّية في اليمنالدراسة الثانوّية والجا
ىػػد تيفر الدراسػػةيفر إلػػىيفر الكشػػفيفر عػػفيفر ال القػػةيفر بػػ فيفر المسػػاندةيفر االلتماعّيػػةيفر كالشػػ كريفر بالكحػػدةيفر النلسػػّيةيفر يفر يفر يفر يفر يفر 

لػػدىيفر الطمبػػةيفر  ػػييفر مرحمتػػييفر الدراسػػةيفر الثانكّيػػةيفر كاللام ّيػػةيفر تب ػػابيفر لمتن ػػريفر اللػػنسيفر )ذكػػكريفر كيفر إنػػاث(يفر كمتن ػػريفر 
(يفر طالبػابيفر كطالبػةبيفر ،يفر اخت ػرتيفر 500مفيفر )يفر لام ّية(يفر ،يفر كتككنتيفر عّ نةيفر الدراسةيفر –المرحمةيفر الدراسّيةيفر )ثانكّيةيفر 

(يفر طالبػػػةبيفر كمػػػفيفر طمبػػػةيفر المسػػػتكىيفر الطبقّيػػػةيفر 99(يفر طالبػػػابيفر )99بالطريقػػػةيفر الطبقّيػػػةيفر ال شػػػكائّيةيفر مككنػػػةيفر مػػػفيفر )
يفر يفر (215)(يفر طالبابيفر كطالبةبيفر بكاقهيفر 413ال شكائّيةيفر منيـيفر ) يفر -،يفر الثالثيفر لػام ييفر  ػييفر كم تػييفر ا دابيفر كال مػـك

يفر بكاقػػه186لام ػػةيفر رػػن اءيفر مػػنيـيفر ) (يفر طالبػػةبيفر كلتحق ػػ يفر ىػػدؼيفر (85طالبػػابيفر  (101) (يفر طالبػػابيفر كطالبػػةيفر ب
البحػػػثيفر قػػػاـيفر الباحػػػثيفر ببنػػػاءيفر مقياسػػػ فيفر ،يفر األكؿيفر ىػػػكيفر مقيػػػاسيفر المسػػػاندةيفر االلتماعّيػػػةيفر ،يفر كمقيػػػاسيفر الكحػػػدةيفر 
النلسّيةيفر ،يفر ك ييفر  كءيفر تطب  يفر المقياس فيفر ىكيفر مقياسيفر المساندةيفر االلتماعّيةيفر ،يفر كمقياسيفر الكحدةيفر النلسّية،يفر 

،يفر كاختباريفر تحم ليفر التبا فيفر األحادييفر ،يفر يفر t -Testة،يفر ك ييفر  كءيفر تطب  يفر المقياس فيفر كاألسال بيفر اهحرائييفرّ 
يفر عالقػػةيفر تكلػػديفر أنػػويفر النتػػائجيفر أظيػػرتيفر البحػػثيفر تسػػاؤالتيفر مػػفيفر كركنبػػاخيفر يفر المسػػتخدمةيفر لمتحقػػ يفر اللػػابيفر يفر كم ادلػػة
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يفر الطمبػػػةيفر لػػػدىيفر النلسػػػّيةيفر بالكحػػػدةيفر كالشػػػ كريفر االلتماعّيػػػةيفر بػػػ فيفر المسػػػاندةيفر إحرػػػائّيابيفر يفر دالػػػةيفر سػػػالبةيفر ارتباطّيػػػة
ناث،يفر ذككريفر اللنسيفر لمتن ريفر تب ابيفر يفر اليمن  ف يفر بػ فيفر ال القػةيفر  ػييفر إحرػائّيابيفر يفر دالػةيفر  ركقػابيفر يفر النتػائجيفر تظيريفر كلـيفر كاا
يفر المرحمػػػةيفر لمتن ػػػريفر تب ػػػابيفر يفر ،يفر الػػػيمفيفر  ػػػييفر الطمبػػػةيفر لػػػدىيفر النلسػػػّيةيفر كالشػػػ كريفر بالكحػػػدةيفر االلتماعّيػػػةيفر المسػػػاندة

يفر .)لام ة – الدراسّيةيفر )ثانكية
يفر 

 (:2000دراسة السرسي، وآخرون ) .12
  " ىقين وعالقتيا ببعض المتغيرات النفسيةبعنوان : " المساندة االجتماعية كما يدركيا المرا

ىػػد تيفر الدراسػػةيفر إلػػىيفر دراسػػةيفر ال القػػةيفر بػػ فيفر المسػػاندةيفر االلتماعيػػةيفر كعػػدديفر مػػفيفر المتن ػػراتيفر النلسػػيةيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
التييفر تتمثليفر  ييفر القم يفر كاالكتئابيفر كالش كريفر بالكحدةيفر النلسيةيفر ،يفر كتقػد ريفر الػذاتيفر كالػدا هيفر لحنلػازيفر ،يفر كذلػؾيفر 

باه ػػػػا ةيفر إلػػػػىيفر دراسػػػػةيفر ال القػػػػاتيفر االرتباطيػػػػةيفر بػػػػ فيفر ىػػػػذهيفر لػػػػدىيفر ع نػػػػةيفر مػػػػفيفر المػػػػراىق فيفر كالمراىقػػػػاتيفر ،يفر كيفر 
(يفر طالػػبيفر كطالبػػػةيفر مػػفيفر بػػػ فيفر طالبػػػةيفر 100المتن ػػراتيفر كب  ػػػيايفر الػػب ضيفر يفر كتككنػػػتيفر ع نػػةيفر الدراسػػػةيفر مػػػفيفر )

 ػػػرديفر لكػػػليفر لػػػنسيفر ،يفر كلمتحقػػػ يفر مػػػفيفر رػػػحةيفر األىػػػداؼيفر تػػػـيفر اسػػػتخداـيفر يفر (50)الرػػػفيفر األكؿيفر الثػػػانكييفر بكاقػػػهيفر 
كمقياسيفر القم يفر الظاىريفر مفيفر )إعداديفر رشاد(يفر يفر مقياسيفر المساندةيفر االلتماعيةيفر مفيفر إعداديفر كتقن فيفر الباحثتافيفر ،

(يفر ،يفر كمقيػػاسيفر 1998(يفر كمقيػػاسيفر الكحػػدةيفر النلسػػيةيفر مػػفيفر إعػػداديفر )أمػػانييفر عبػػد(يفر المقرػػكد)1987مكسػػىيفر )
(،يفر كلم اللػةيفر البيانػاتيفر تػـيفر اسػتخداـيفر أسػال بيفر إحرػائيةيفر 1985()يفر االكتئابيفر مفيفر إعداديفر )ماريايفر كك اكاس

كتحم ػػليفر التبػػا فيفر يفر t.testيفر ةيفر ،يفر كاختبػػارمختملػػةيفر منيػػايفر م ػػامالتيفر االرتبػػاأيفر )يفر لب رسػػكفيفر (،يفر كالنسػػبيفر المئكيػػ
األحػادييفر ككشػلتيفر نتػائجيفر الدراسػةيفر أنػويفر اليفر تكلػديفر عالقػةيفر ارتباطيػةيفر دالػةيفر إحرػائّيابيفر بػ فيفر درلػاتيفر المسػاندةيفر 
االلتماعيةيفر كدرلاتيفر كليفر مفيفر مقياسيفر القمػ يفر كالشػ كريفر بالكحػدةيفر النلسػيةيفر كاالكتئػابيفر كتقػد ريفر الػذاتيفر بػ فيفر 

يفر يةيفر .متكسطاتيفر درلاتيفر المساندةيفر كذلؾيفر ل  نةيفر الدارسةيفر الكم
  (2000) :دراسة علي .13

بعنوان :" المساندة االجتماعية وأحداث الحياة الضاغطة وعالقتيا بالتوافق مع الحياة الجامعية 
  "لدى طالب الجامعة المقيمين مع أسرىم والمقيمين في المدن الجامعية

ألسػػػرةيفر ىػػػد تيفر الدراسػػػةيفر إلػػػىيفر الت ػػػرؼيفر عمػػػىيفر دكريفر المسػػػاندةيفر االلتماعّيػػػةيفر كال اطلّيػػػةيفر خارػػػةيفر مػػػفيفر ايفر يفر يفر يفر يفر 
كالر ػػػاؽيفر  ػػػييفر تخل ػػػفيفر تػػػمث ريفر الرػػػراعاتيفر النلسػػػيةيفر التػػػييفر تكالػػػويفر طػػػالبيفر اللام ػػػةيفر المقيمػػػ فيفر مػػػهيفر أسػػػرىـيفر 
كمقػػارنتيـيفر مػػهيفر الطػػالبيفر المقيمػػ فيفر  ػػييفر المػػدفيفر اللام ّيػػةيفر  ػػييفر تقم ػػليفر أثػػاريفر السػػمبّيةيفر الناتلػػةيفر مػػفيفر  ػػنكأيفر 

كنػتيفر مػفيفر الب ئةيفر اللام ّيػةيفر ،يفر كقػديفر تككنػتيفر ع نػةيفر الدراسػةيفر مػفيفر ملمػكعت فيفر الملمكعػةيفر التلريبّيػةيفر التػييفر تك
(يفر طالبابيفر مقيم فيفر  ييفر المدفيفر اللام ّيةيفر كم ريفر مدعم فيفر بالمساندةيفر االلتماعّيةيفر الكاممةيفر مفيفر أسػرىـيفر ،يفر 50)

(يفر طالبػابيفر 50(يفر سػنة،يفر كالملمكعػةيفر ال ػابطةيفر التػييفر تككنػتيفر مػفيفر )18-25كقديفر تراكحتيفر أعمارىـيفر مػايفر بػ ف)
كؽيفر بػػػ فيفر مقيمػػػ فيفر مػػػهيفر أسػػػرىـيفر كمػػػدعم فيفر بالمسػػػاندةيفر االلتماعّيػػػةيفر الكاممػػػةيفر مػػػفيفر أسػػػرىـيفر ،يفر كاليفر تكلػػػديفر  ػػػريفر 



81 

 

الملمػػػكعت فيفر  ػػػييفر المسػػػتكىيفر ال مػػػرييفر كاالقترػػػادييفر كااللتمػػػاعييفر كالت ميمػػػييفر ،يفر كقػػػديفر اسػػػتخدـيفر الباحػػػثيفر 
األدكاتيفر التالية:يفر استبانةيفر المساندةيفر االلتماعّيةيفر كاسػتبانةيفر مكاليػةيفر أحػداثيفر الحيػاةيفر ال ػامطةيفر ،يفر مقيػاسيفر 

رػائّيةيفر المختملػةيفر التكا  يفر مهيفر الحياةيفر االلتماعّيةيفر مفيفر إعػدادهيفر ،يفر كب ػديفر م اللػةيفر البيانػاتيفر باألسػال بيفر اهح
،يفر كاختبػػاريفر تحم ػػليفر التبػػا فيفر األحػػادي،يفر كم امػػليفر االرتبػػاأيفر ب رسػػكفيفر ،يفر كشػػلتيفر نتػػائجيفر يفر T_Testيفر كاختبػػار

الدراسػػةيفر عػػفيفر كلػػكديفر  ػػركؽيفر ذاتيفر دالػػةيفر إحرػػائّيةيفر بػػ فيفر الملمػػكعت فيفر التلريبيػػةيفر كال ػػابطةيفر  ػػييفر متن ػػريفر 
ئّيةيفر بػػ فيفر المسػػاندةيفر االلتماعّيػػةيفر لرػػالحيفر الملمكعػػةيفر ال ػػابطةيفر ،يفر كػػذلؾيفر كلػػكديفر  ػػركؽيفر ذاتيفر دالػػةيفر إحرػػا

الملمػػػكعت فيفر لرػػػالحيفر الملمكعػػػةيفر ال ػػػابطةيفر  ػػػييفر التلاعػػػليفر اال لػػػابييفر  ػػػييفر مكاليػػػةيفر ال ػػػنكأيفر النلسػػػيةيفر 
يفر  .كالتكا  يفر مهيفر الحياةيفر االلتماعّية

 ثانيًا: دراسات تتعلق بالعزو السببي :
 (:(2012دراسة عائشة  .1

 .بعنوان: "العزو السببي وعالقتو بتشويو الذات الجسدي لدى المساجين"
اسةيفر إلىيفر الت رؼيفر عمىيفر أحديفر السمككياتيفر م ريفر السكيةيفر المنتشػرةيفر  ػييفر المؤسسػاتيفر ال قابيػةيفر ىد تيفر الدريفر يفر يفر يفر يفر 

أاليفر كىييفر تشكيةيفر الذاتيفر اللسدييفر ككذلؾيفر الت رؼيفر عمىيفر نكعيفر ال زكيفر السببييفر كالكشفيفر عفيفر مدىيفر انتشارىايفر 
كالب ئةيفر التييفر يمكػفيفر أفيفر نالحػظيفر   يػايفر مثػليفر ىػذايفر السػمكؾيفر لػدىيفر المسػال فيفر التػاب  فيفر لملمػسيفر ق ػاءيفر باتنػةيفر 

 يفر ىذايفر اليدؼيفر تـيفر البحػثيفر حسػبيفر السػفيفر ،يفر الحالػةيفر االلتماعيػةيفر يفر ،يفر المسػتكىيفر الت ميمػييفر ،يفر كمفيفر ألليفر تحق 
يفر الك  يةيفر اللزائيةيفر ،يفر مدةيفر ال قكبةيفر مكافيفر التكالديفر بالسلفيفر ،يفر الك  يةيفر القانكنيةيفر .

مسػلكنابيفر شػكىكايفر ألسػادىـيفر ،يفر كمتكالػد فيفر بالمؤسسػاتيفر ال قابيػةيفر يفر 173كقديفر اشتممتيفر ال  نػةيفر عمػىيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
يفر تـيفر اختيارىـيفر بطريقةيفر قرديةيفر .التاب ةيفر لملمسيفر ق اءيفر باتنةيفر كيفر 

كقػػديفر اسػػتخدمتيفر الباحثػػةيفر اسػػتبانةيفر تشػػكيويفر الػػذاتيفر اللسػػدييفر كاسػػتبيافيفر ال ػػزكيفر السػػببييفر الم ػػد فيفر مػػفيفر يفر يفر يفر يفر يفر 
طر يػػايفر كب ػػديفر تحم ػػليفر النتػػائجيفر انتيػػتيفر الدراسػػةيفر إلػػىيفر أنػػويفر تكلػػديفر عالقػػةيفر ارتباطّيػػةيفر مكلبػػةيفر بػػ فيفر نػػكعيفر ال ػػزكيفر 

يفر للسػدييفر اليفر تختمػفيفر حسػبيفر السػفيفر الػذاتيفر اكتشكيويفر الذاتيفر اللسدييفر كمايفر أفيفر اللركؽيفر  ييفر درلػاتيفر تشػكيويفر 
الحالػػةيفر االلتماعيػػةيفر ،يفر كالك ػػ يةيفر اللزائيػػةيفر ،يفر يفر مػػػدةيفر ال قكبػػةيفر ،يفر الك ػػ يةيفر القانكنيػػةيفر ،يفر كتختمػػفيفر حسػػػبيفر 
المستكىيفر الت ميمييفر ،يفر مكافيفر التكالديفر داخػليفر السػلفيفر ،أمػايفر درلػاتيفر اسػتبانةيفر ال ػزكيفر الخػارلييفر  ػاليفر تختمػفيفر 

لت ميمي،يفر مدةيفر ال قكبةيفر ،يفر كتختمفيفر حسبيفر السفيفر ،يفر الحالةيفر االلتماعيةيفر ،يفر الك  يةيفر اللزائيةيفر ،يفر المستكىيفر ا
يفر  زكيفر الداخمييفر  ػاليفر تختمػفيفر حسػبيفر السػفيفر حسبيفر الك  يةيفر القانكنيةيفر كمكافيفر التكالديفر داخليفر السلفيفر أمايفر ال

الحالػػػةيفر االلتماعيػػػةيفر ،يفر مػػػدةيفر ال قكبػػػةيفر ،يفر الك ػػػ يةيفر اللزائيػػػةيفر ،يفر كتختمػػػفيفر حسػػػبيفر المسػػػتكىيفر الت ميمػػػػييفر ،يفر 
يفر كمكافيفر التكالديفر داخليفر السلفيفر كالك  يةيفر القانكنيةيفر .

يفر 
يفر 
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 (:(2011تدراسة عرفا .2
ــداخلي  الخــارجي ( لــدى اَلحــداث الجــانحين ، لمعرفــة مركــز  –بعنــوان :"مركــز الضــبط ) ال

 الضبط  اَلّثر انتشارًا وشيوعًا لدى الجانحين" .
يفر بب ضيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر  يفر اللانح ف يفر لدى يفر ال ب  يفر مركز يفر ب ف يفر ال القة يفر عف يفر الكشف يفر إلى يفر الدراسة كىد ت

يفر لم يفر الت ميمي يفر كاللنسيفر كالمستكى يفر كال مر يفر المتن رات يفر حدث يفر اللنحة يفر كنكع يفر التكق ف يفر كتكرار ال مليفر ،
الم دانييفر كمراحليفر تنل ذهيفر كاست راضيفر النتائجيفر التييفر تكرليفر إل يايفر البحثيفر مفيفر عرضيفر كتحم ليفر كتلس ريفر ،يفر 

يفر كالتييفر مفيفر خالليايفر تـيفر التكرليفر إلىيفر ب ضيفر المقترحاتيفر  ييفر  كءيفر تمؾيفر النتائجيفر .
دراسػػةيفر ىػػذايفر تتنػػاكؿيفر مركػػزيفر ال ػػب يفر لػػدىيفر اللػػانح فيفر عمػػىيفر المسػػتكىيفر المحمػػييفر كمػػفيفر ىنػػايفر كانػػتيفر الحالػػةيفر ل

المك كعيفر للائدتويفر  ييفر إعداديفر برامجيفر إرشاديةيفر ككقائيةيفر ل حداثيفر ،يفر كيحدديفر الباحثيفر مشكمةيفر بحثويفر بالسػؤاؿيفر 
يفر التالييفر :يفر ىليفر تكلديفر عالقةيفر ب فيفر مركزيفر ال ب يفر عنديفر األحداثيفر اللانح فيفر ك قابيفر لمتن راتيفر :يفر 

يفر المستكىيفر الت ميمييفر لمحدثيفر (يفر .يفر –تكراريفر التكق فيفر يفر –نكعيفر اللنحةيفر يفر –ال مريفر يفر –)يفر اللنسيفر 
تنبهيفر أىميةيفر ىذايفر البحثيفر مفيفر ت قديفر ظاىرةيفر لنكحيفر األحػداثيفر كتػداخليفر ال كامػليفر المسػببةيفر ليػايفر ،يفر كمػفيفر كيفر يفر يفر يفر يفر يفر 

لػانح فيفر تزا ديفر أعداديفر اللانح فيفر ،يفر كنظرابيفر يفر لمايفر يمكفيفر أفيفر تقدمويفر ىذهيفر الدراسةيفر مفيفر م مكماتيفر مل ػدةيفر عػفيفر ال
كقػػديفر حػػاكؿيفر الباحػػثيفر اختبػػاريفر رػػحةيفر  رك ػػويفر بتطب ػػ يفر أدكاتيفر عمػػىيفر ع نػػةيفر كعػػفيفر كيليػػةيفر الت امػػليفر م يػػـيفر .

(يفر لانحػابيفر كلانحػةيفر مػفيفر المتكالػد فيفر  ػييفر مراكػزيفر الرعايػةيفر  ػييفر مد نػةيفر دمشػ يفر كريليػايفر .يفر مػنيـيفر 262بمنتيفر )
(يفر 32(يفر لانحػابيفر  ػييفر م يػديفر النزالػييفر بقدسػيايفر كيفر )58(يفر لانحابيفر  ييفر م يديفر خالديفر بفيفر الكل ديفر بقدسيايفر كيفر )172)

يفر لانحةيفر  ييفر م يديفر التربيةيفر االلتماعيةيفر لملتياتيفر  ييفر بابيفر مرمىيفر .يفر 
المنيجيفر الكرلييفر التحم مييفر يفر يفر يفر كتكرػليفر البحػثيفر إلػىيفر ملمكعػةيفر مػفيفر يفر كاعتمديفر الباحثيفر  ييفر بحثويفر عمىيفر يفر يفر يفر 

يفر ػيفر تمػػتيفر م اللتيػػايفر إحرػػائيابيفر باسػػتخداـيفر ب ػػضيفر القػػكان فيفر اهحرػػائيةيفر كاختبػػاريفر سػػت كدنتيفر /ت/يفر  النتػػائج
كاختبػػاريفر تحم ػػليفر التبػػا فيفر كذلػػؾيفر لم ر ػػةيفر ال القػػةيفر بػػ فيفر مركػػزيفر ال ػػب يفر كب ػػضيفر المتن ػػراتيفر لػػدىيفر األحػػداثيفر 

يفر تائجيفر منيايفر :يفر اللانح فيفر ،يفر كقديفر تكرمتيفر الدراسةيفر مفيفر الن
كلػػكديفر  ػػركؽيفر ذاتيفر داللػػةيفر إحرػػائيةيفر بػػ فيفر متكسػػ يفر درلػػاتيفر اللانحػػاتيفر عمػػىيفر مقيػػاسيفر مركػػزيفر ال ػػب يفر  .1

 ك قابيفر لمتن ريفر ال مريفر .
كلػكديفر  ػركؽيفر ذاتيفر داللػةيفر بػ فيفر متكسػ يفر درلػاتيفر اللػانح فيفر كاللانحػاتيفر عمػىيفر مقيػاسيفر مركػزيفر ال ػب يفر  .2

 سنةيفر كمايفر دكفيفر .15 ييفر عمريفر 
للػانح فيفر كاللانحػاتيفر عمػىيفر مقيػاسيفر عدـيفر كلكديفر  ركؽيفر إحرائيةيفر ذاتيفر داللػةيفر بػ فيفر متكسػ يفر درلػاتيفر ا .3

يفر مركزيفر ال ب يفر ك قابيفر لمتن راتيفر نكعيفر اللنحةيفر كتكراريفر التكق فيفر كالمستكىيفر الت ميمييفر لمحدثيفر .يفر 
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 (:(2011دراسة الزق  .3
بعنـوان:" أثـر التــدريب علـى العــزو السـببي ومسـتوى التحصــيل فـي رفــع مسـتوى اإلحســاس 

 بالّفاءة الذاتية اَلّاديمية والمواظبة على الدراسة".
الدراسػػػةيفر إلػػػىيفر م ر ػػػةيفر أثػػػريفر التػػػدريبيفر عمػػػىيفر ال ػػػزكيفر السػػػببييفر كمسػػػتكىيفر التحرػػػ ليفر  ػػػييفر ر ػػػهيفر يفر تىػػػد يفر يفر يفر يفر يفر 

مسػػتكىيفر اهحسػػاسيفر بالكلػػاءةيفر الذاتيػػةيفر األكاديميػػةيفر كالمكاظبػػةيفر عمػػىيفر الدراسػػةيفر لػػدىيفر ع نػػةيفر مػػفيفر طمبػػةيفر السػػنةيفر 
يفر التربكيةيفر  ييفر اللام ةيفر األردنيةيفر ،يفر كتككنتيفر ال  نةيفر مفيفر ) (يفر طالبابيفر مػفيفر طمبػةيفر 128األكلىيفر  ييفر كميةيفر ال مـك

لسػػنةيفر األكلػػىيفر  ػػييفر الكميػػةيفر ،يفر تمثمػػتيفر اهلػػراءاتيفر  ػػييفر تطػػكيريفر برنػػامجيفر لمتػػدريبيفر عمػػىيفر النػػزكيفر السػػببييفر  ػػييفر ا
 كءيفر األدبيفر النظرييفر كالبحثػييفر ،يفر ثػـيفر تطب ػ يفر ىػذايفر البرنػامجيفر عمػىيفر ملمكعػةيفر تلريبيػةيفر ،يفر كمػفيفر ثػـيفر مقارنػةيفر 
الكلػػاءةيفر الذاتيػػةيفر األكاديميػػةيفر المدركػػةيفر كالمكاظبػػةيفر عمػػىيفر الدراسػػةيفر لػػدىيفر ىػػذهيفر الملمكعػػةيفر كملمكعػػةيفر أخػػرىيفر 

يفر ابطةيفر مهيفر إلراءيفر القياسيفر القبمييفر كالب دييفر لكاليفر الملمكعت فيفر . 
لحلابػػػػةيفر عػػػػفيفر أسػػػػئمةيفر الدراسػػػػةيفر ،يفر  قػػػػديفر تػػػػـيفر تحم ػػػػليفر النتػػػػائجيفر باسػػػػتخداـيفر تحم ػػػػليفر التبػػػػا فيفر المشػػػػترؾيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 

(يفر كذلؾيفر لدراسةيفر تمث ريفر كليفر مفيفر التدريبيفر عمىيفر النزكيفر السببييفر كمستكىيفر التحر ليفر يفر ANCOVA(يفر 3×2))
كاديميػػةيفر المدركػػةيفر ،يفر كمػػايفر تػػـيفر تحم ػػليفر النتػػائجيفر باسػػتخداـيفر تحم ػػليفر كالتلاعػػليفر ب نيمػػايفر  ػػييفر الكلػػاءةيفر الذاتيػػةيفر األ

(يفر كذلػؾيفر لدراسػػةيفر تػمث ريفر كػػليفر مػفيفر التػػدريبيفر عمػىيفر النػػزكيفر السػػببييفر ANCOVA(يفر 3×2التبػا فيفر المشػػترؾيفر ))
يفر .يفر كتش ريفر أىـيفر النتائجيفر إلىيفر :نيمايفر  ييفر المكاظبةيفر عمىيفر الدراسةيفر كمستكىيفر التحر ليفر ب 

ةيفر الذاتيػػةيفر األكاديميػػةيفر المدركػػةيفر كالمكاظبػػةيفر عمػػىيفر أكالبيفر :يفر أفيفر ىنػػاؾيفر أثػػرابيفر لمتػػدريبيفر عمػػىيفر ال ػػزكيفر  ػػييفر الكلػػاء
يفر الدراسةيفر .يفر 

يفر ثانيابيفر :يفر  كلديفر أثريفر لمستكىيفر التحر ليفر  ييفر الكلاءةيفر الذاتيةيفر األكاديميةيفر .
ثالثابيفر :يفر اليفر  كلديفر أثريفر لمتلاعػليفر بػ فيفر المتن ػريفيفر المسػتقم فيفر  ػؤثريفر عمػىيفر أييفر مػفيفر المتن ػريفيفر التػاب  فيفر تؤكػديفر 

يفر عمىيفر ال زكيفر السببييفر لمنلاحيفر كاللشليفر .يفر ىذهيفر النتائجيفر عمىيفر أىميةيفر تدريبيفر طمبةيفر السنةيفر األكلى
 

 (:2010دراسة غباري وآخرون) .4
بعنــوان:" أنمــاط العــزو الســببي لخبــرات النجــاح و الفشــل لــدى الطلبــة الجــامعيين فــي ضــوء 

 .متغيري الجنس و مدى الحرية في اختيار التخصص"
دىيفر الطمبػػػةيفر ىػػػد تيفر الدراسػػػةيفر إلػػػىيفر استقرػػػاءيفر أنمػػػاأيفر ال ػػػزكيفر السػػػببييفر لخبػػػراتيفر النلػػػاحيفر كيفر اللشػػػليفر لػػػيفر يفر يفر يفر يفر 

اللػػػام   فيفر  ػػػييفر  ػػػكءيفر متن ػػػرييفر اللػػػنسيفر كيفر مػػػدىيفر الحريػػػةيفر  ػػػييفر اختيػػػاريفر التخرػػػص،يفر كيفر تككنػػػتيفر ع نػػػةيفر 
(يفر طالبػػابيفر كيفر طالبػػةبيفر تػػـيفر اختيػػارىـيفر بالطريقػػةيفر ال شػػكائيةيفر ال نقكديػػةيفر بنػػاءيفر عمػػىيفر الشػػ بيفر 498الدراسػػةيفر مػػفيفر )

ةيفر شػ بةيفر عشػكائيابيفر تنطػييفر متن ػراتيفر الدراسػة.يفر كيفر تككنػتيفر أدايفر يفر (15)المطركحةيفر  ييفر اللام ة،يفر كقديفر اخت ػرت
يفر  .كزمالئويفر المك فيفر عمىيفر الب ئةيفر األردنيةيفر (Lefcurt)الدراسةيفر مفيفر مقياسيفر ال زكيفر السببييفر لػيفر 
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كيفر قديفر ب نتيفر النتائجيفر أفيفر أ راديفر الدراسػةيفر عػزكايفر النلػاحيفر إلػىيفر عكامػليفر داخميػةيفر ،يفر مثػليفر :يفر القػدرةيفر كالليػد،يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
ايفر ب نمايفر عزكيفر خبراتيفر اللشليفر إلىيفر عكامليفر م ريفر مستقرةيفر مثػليفر :يفر الليػديفر كيفر الحػظيفر كيفر مسػاعدةيفر ا خػريف،يفر كمػ
أظيرتيفر النتائجيفر أنويفر اليفر تكلديفر  ركؽيفر ذاتيفر داللةيفر إحرائيةيفر ت زىيفر إلػىيفر متن ػريفر اللػنسيفر  ػييفر أنمػاأيفر ال ػزكيفر 
السػػببييفر لمنلػػاحيفر كيفر اللشػػل،يفر ككػػذلؾيفر اليفر تكلػػديفر  ػػركؽيفر ذاتيفر داللػػةيفر إحرػػائيةيفر  ػػييفر أسػػال بيفر ال ػػزكيفر النسػػبييفر 
لمنلاحيفر الداخمييفر كالخارلي،يفر كاللشليفر ل كامليفر مستقرةيفر ت زىيفر إلىيفر متن ريفر الحريةيفر  ييفر اختياريفر التخرص،يفر 
كيفر كانػػتيفر ىنػػاؾيفر  ػػركؽيفر ذاتيفر داللػػةيفر  ػػييفر عػػزكيفر اللشػػليفر ل كامػػليفر م ػػريفر مسػػتقرةيفر تترػػليفر بػػذلؾيفر المتن ػػر،يفر كقػػديفر 

كيفر  ػييفر  ػكءيفر النتػائجيفر يفر عزايفر الطمبةيفر الذ فيفر اختاركايفر التخرػصيفر بػإرادتيـيفر  شػميـيفر إلػىيفر عكامػليفر م ػريفر مسػتقرة
أكرػػىيفر البػػاحثكفيفر بتكرػػياتيفر عػػدة،يفر منيػػايفر :يفر تػػدريبيفر الطمبػػةيفر عمػػىيفر ال ػػزكيفر الػػداخمييفر لمنلػػاحيفر كاللشػػل،يفر كيفر 

يبيـيفر عمػػىيفر تحمػػليفر مسػػؤكلياتيـ،يفر كػػذلؾيفر تػػرؾيفر الطمبػػةيفر  ختػػاركفيفر تخررػػاتيـيفر بمنلسػػيـ؛يفر ألنيػػايفر ذلػػؾيفر لتػػدريفر 
 .الكس مةيفر األنلحيفر الستمراريفر الطالبيفر بالدراسةيفر كيفر النلاحيفر   يا

 (:2010دراسة العتيبي) .5
 .بعنوان:" أساليب العزو السببي لدى المتعاطين وغير المتعاطين"

سػػػػػال بيفر ال ػػػػزكيفر عمػػػػػىيفر أسػػػػػاسيفر الت ػػػػػاطييفر تيػػػػدؼيفر الدراسػػػػػةيفر إلػػػػػىيفر الت ػػػػػرؼيفر عمػػػػىيفر اللػػػػػركؽيفر  ػػػػػييفر أيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
كالمتن راتيفر الشخرية،يفر ككذلؾيفر الت ػرؼيفر عمػىيفر اللػركؽيفر بػ فيفر المت ػاط فيفر كم ػريفر المت ػاط فيفر  ػييفر أسػال بيفر 
ال ػػػزكيفر المرتبطػػػةيفر باهنلػػػازيفر كاالنتمػػػاء،يفر ككانػػػتيفر أداةيفر الدراسػػػةيفر ىػػػييفر مقيػػػاسيفر أسػػػمكبيفر ال ػػػزكيفر مػػػفيفر إعػػػداديفر 

ييفر كمسػػمكبيفر يمكػػفيفر مػػفيفر ،يفر كقػػديفر اسػػتخدـيفر الباحػػثيفر المػػنيجيفر الكرػػلييفر كالتحم مػػ 1983ب تػػركسيفر كآخػػركفيفر 
خاللويفر الت رؼيفر عمىيفر اللركؽيفر ب فيفر ع نتييفر الدراسةيفر  ييفر أسال بيفر ال زكيفر عمىيفر أساسيفر الت اطييفر كالمتن راتيفر 
الشخرػػيةيفر المرتبطػػةيفر بب ػػدييفر االنلػػازيفر كاالنتمػػاءيفر ،يفر كع نػػةيفر الدراسػػةيفر تتكػػكفيفر مػػفيفر ملمػػكعتييفر المت ػػاط فيفر 

المككنػػةيفر مػػفيفر المنػػكم فيفر  ػػييفر ملمػػهيفر األمػػليفر لمرػػحةيفر النلسػػيةيفر بالريػػاضيفر كملمكعػػةيفر م ػػريفر المت ػػاط فيفر ،يفر 
طػػالبيفر المػػدارسيفر الم ميػػةيفر  ػػييفر مد نػػةيفر الريػػاضيفر مػػفيفر مراحػػليفر المتكسػػطةيفر كالثانكيػػةيفر كطػػالبيفر مػػفيفر لام ػػةيفر 
الممػػؾيفر سػػ كديفر بالريػػاضيفر مػػهيفر مراعػػاةيفر المطابقػػةيفر حسػػبيفر ال مػػريفر كالحالػػةيفر االلتماعيػػةيفر كالمسػػتكىيفر الت ميمػػييفر 

لمت ػرؼيفر كالمينةيفر كاألسمكبيفر اهحرائييفر المستخدـيفر  ػييفر ىػذهيفر الدراسػةيفر ىػكيفر :التكػراراتيفر كالنسػبيفر كالمئكيػةيفر 
 Analysisعمىيفر الخرائصيفر الشخريةيفر كالكظيليةيفر أل راديفر ع نةيفر الدراسػةيفر ،يفر كاختيػاريفر تحم ػليفر التنػا ريفر )

OF Covariance يفر لمت ػػرؼيفر عمػػىيفر اللػػركؽيفر  ػػييفر أسػػال بيفر ال ػػزكيفر عمػػىيفر أسػػاسيفر الت ػػاطييفر كالمتن ػػراتيفر)
يفر :ككانتيفر نتائجيفر الدراسةيفر عمىيفر النحكيفر التاليالشخريةيفر ،يفر 

زيفر ال ػػػب يفر ال ػػػزكيفر الػػػداخمييفر لممكاقػػػفيفر اه لابيػػػةيفر تكلػػػديفر  ػػػركؽيفر ذاتيفر داللػػػةيفر إحرػػػائيةيفر  ػػػييفر أسػػػمكبيفر مركػػػ
يفر كالسمبيةيفر باختالؼيفر حالةيفر التلاعليفر ب فيفر متن رات)الت اطييفر مهيفر الحالةيفر االلتماعيةيفر مهيفر المينة(يفر .

تكلػػديفر  ػػركؽيفر ذاتيفر داللػػةيفر إحرػػائيةيفر  ػػييفر أسػػمكبيفر مركػػزيفر ال ػػب يفر ال ػػزكيفر الػػداخمييفر لممكاقػػفيفر السػػمبيةيفر ك ػػييفر 
اختالؼيفر تلاعليفر متن ري)المسػتكىيفر الت ميمػييفر أسمكبيفر عزكيفر الشمكليةيفر لممكاقفيفر اال لابيةيفر ك ييفر االنلازيفر ب

 مهيفر المينة(.
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تكلديفر  ركؽيفر ذاتيفر داللةيفر إحرائيةيفر  ييفر أسمكبيفر عػزكيفر االسػتقراريفر لممكاقػفيفر اال لابيػةيفر ك ػييفر أسػمكبيفر عػزكيفر 
 التحكـيفر لممكاقفيفر السمبيةيفر ك ييفر االنتماءيفر باختالؼ)الت اطي(.

اهنلػػػػازيفر يفر تكلػػػػديفر  ػػػػركؽيفر ذاتيفر داللػػػػةيفر إحرػػػػائيةيفر  ػػػػييفر أسػػػػمكبيفر عػػػػزكيفر االسػػػػتقراريفر لممكاقػػػػفيفر السػػػػمبيةيفر ك ػػػػي
يفر باختالؼيفر تلاعليفر من راتيفر )الت اطييفر مهيفر المستكىيفر الت ميمييفر مهيفر الحالةيفر االلتماعية(.

 
 V.LEUPREUCHT (2007:)دراسة فرونيك لوُووشت .6

 .بعنوان: " العزوات السببية للتالميذ المياجرين فيما يخص نجاحيم وصعوباتيم الدراسية"
لمكعػػةيفر مػػفيفر التالم ػػذيفر الميػػالريفيفر يفر نلػػاحيـيفر ىػػد تيفر الدراسػػةيفر إلػػىيفر  يػػـيفر ال كامػػليفر التػػييفر ي ػػزكيفر إل يػػايفر ميفر يفر يفر يفر 

كر كباتيـيفر ) شميـ(يفر كتمخرتيفر إشكاليةيفر الدراسةيفر  ػييفر أسػبابيفر ي ػزكيفر التالم ػذيفر الميػالريفيفر المسػتكلب فيفر 
 .نلاحيـيفر كر كبتيـيفر ؟يفر استخدمتيفر الباحثةيفر المقابمةيفر نرفيفر المكليةيفر استبانةيفر مفيفر بناءيفر الباحثةيفر 

امسػػةيفر مػفيفر الت مػػيـيفر االبتػدائييفر كالبػػالن فيفر (تمم ػذابيفر مػػفيفر السػنةيفر الخ17كقػديفر تككنػتيفر ع نػػةيفر الدراسػةيفر مػػفيفر )يفر يفر يفر يفر 
كتكرمتيفر الدراسةيفر إلىيفر ملمكعةيفر مػفيفر النتػائجيفر ،يفر سنةيفر مفيفر المدارسيفر الكنديةيفر 10-11مفيفر ال مريفر مايفر ب فيفر 

ي ػػزكيفر التالم ػػذيفر نلػػاحيـيفر لم كامػػليفر القابمػػةيفر لمػػتحكـيفر كالن ػػريفر قابمػػةيفر لمػػتحكـيفر ،ح ػػثيفر ي تبػػريفر التالم ػػذيفر  :يفر أىميػا
يمثػػليفر عامػػليفر رػػ كبةيفر الميمػػةيفر ىػػكيفر عامػػليفر كيفر ـيفر اقتناعػػابيفر بسػػيطرتيـيفر أكيفر تحكميػػـيفر  ػػييفر نلػػاحيكيفر أنلسػػيـيفر 

خػػػارلييفر ،يفر مسػػػتقريفر م ػػػريفر القابمػػػةيفر لمػػػتحكـيفر ،يفر السػػػببيفر األكؿيفر الػػػذييفر يشػػػنليفر بػػػاؿيفر التالم ػػػذيفر ،يفر ح ػػػثيفر إنيػػػـيفر 
يل ػػمكفيفر األب ػػاديفر الخارليػػةيفر م ػػريفر القابمػػةيفر لمػػتحكـيفر ،يفر ح ػػثيفر إنيػػـيفر يحمػػكفيفر تقػػد ريفر ذاتيػػـيفر م ػػريفر أفيفر الطػػابهيفر 

يفر .مستقبلالمستقريفر ليذايفر السببيفر يلسديفر تكق اتيـيفر  يمايفر  خصيفر نلاحيـيفر  ييفر ال
يفر 

 (:2007دراسة دالشة ) .7
 .الجليل " منطقة في الّليات الجامعية طلبة لدى السببي العزو بعنوان:" فحص

يفر ،يفر اللم ػػليفر منطقػػةيفر  ػػييفر الكميػػاتيفر اللام يػػةيفر طمبػػةيفر لػػدىيفر السػػببييفر ال ػػزكيفر  حػػصيفر الدراسػػةيفر إلػػىيفر ىػػد تيفر يفر يفر يفر يفر 
يفر  ػػييفر كػػاديمياأليفر كاللػػرعيفر الكميػػةيفر )عربيػػة،يفر عبريػػة(يفر كاللػػنسيفر نػػكعيفر أثػػريفر عمػػىيفر الت ػػرؼيفر إلػػىيفر كػػذلؾيفر كىػػد ت
يفر ال ػػزكيفر كالمقيػػاسيفر اسػػتلابيفر (يفر طالبػػابيفر كطالبػػةبيفر 843مػػفيفر )يفر الدراسػػةيفر السػػببييفر كتككنػػتيفر ع نػػةيفر ال ػػزكيفر أنمػػاأ
يفر  .كال بريةيفر ل ربيةايفر بركرتيويفر السببي
يفر أخػػػرىيفر يفر أحيانػػػابيفر يفر كداخمػػػييفر ،يفر أحيانػػػابيفر يفر خػػػارلييفر عػػػزكيفر ذكييفر يفر ال  نػػػةيفر أ ػػػراديفر أفيفر م ظػػػـيفر النتػػػائجيفر دلػػػتيفر كقػػػديفر يفر يفر يفر يفر 
يفر الكميػػاتيفر لرػػالحيفر ال يكديػػةيفر كالكميػػاتيفر ال ربيػػةيفر ميػػاتالكيفر بػػ فيفر  ػػركؽيفر يفر كلػػكديفر أي ػػابيفر عمػػىيفر النتػػائجيفر كب نػػت
يفر  قػديفر الػذككريفر رػالحيفر اهنػاثيفر كيفر الػذككريفر بػ فيفر  ػركؽيفر يفر ىنػاؾيفر كافيفر كمايفر الخارلييفر إلىيفر ال ب يفر  قديفر ال يكدية

 .األكاديمييفر اللرعيفر إلىيفر ت زىيفر يفر  ركؽيفر يفر كلكديفر عدـيفر إلىيفر النتائجيفر دلتيفر كأخ رابيفر يفر ،يفر الخارلييفر إلىيفر ال ب يفر الكام
يفر 
يفر 
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 ( :(2004دراسة أبو ندي .8
فكيـر اإلبـداعي وعالقتـو بكـٍل مــن العـزو السـببي ومسـتوى الطمـوح لـدى تالميــذ بعنـوان :"الت

 .الصفين الخامس والسادس االبتدائيين"
ىد تيفر ىذهيفر الدراسةيفر تحد ديفر عالقةيفر التلك ريفر اهبػداعييفر بكػليفر مػفيفر ال ػزكيفر السػببييفر كمسػتكىيفر الطمػكحيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 

فيفر  ييفر محا ظةيفر ر ػحيفر لدىيفر طمبةيفر الرفيفر الخامسيفر كالسادسيفر االبتدائييفر  ييفر مدارسيفر ككالةيفر النكثيفر لاللئ 
ـيفر ،يفر كمػػػايفر اسػػػػتيد تيفر الدراسػػػةيفر الت ػػػرؼيفر عمػػػػىيفر اللػػػركؽيفر بػػػ فيفر الػػػػذككريفر 2004يفر -يفر 2003لم ػػػاـيفر الدراسػػػييفر 

الدراسةيفر تـيفر يفر كلتحق  يفر أىداؼ،يفر كاهناثيفر  ييفر كليفر مفيفر التلك ريفر اهبداعييفر كال زكيفر السببييفر كمستكىيفر الطمكح
يفر مػفيفر إعػداديفر الباحػثمقياسيفر ال زكيفر السببييفر كيفر يفر اختباريفر تكرانسيفر لمتلك ريفر اهبداعياليةيفر تطب  يفر األدكاتيفر الت

 .مقياسيفر مستكىيفر الطمكحيفر األكاديمييفر لطالبيفر المرحمةيفر الثانكيةيفر مفيفر إعداديفر )يفر د.يفر رالحيفر أبكيفر ناىية(كيفر 
كب ػػديفر تطب ػػ يفر األدكاتيفر عمػػىيفر ال  نػػةيفر االسػػتطالعيةيفر كالتحقػػ يفر مػػفيفر رػػدقيايفر كثباتيػػايفر ،يفر تػػـيفر التطب ػػ يفر يفر يفر يفر يفر يفر 

ائييفر  ػػييفر (يفر مػػفيفر طمبػػةيفر الرػػفيفر الخػػامسيفر كالسػػادسيفر االبتػػد216عمػػىيفر ع نػػةيفر الدراسػػةيفر التػػييفر تككنػػتيفر مػػفيفر )
يفر .ـ2004-2003مدارسيفر ككالةيفر النكثيفر بمحا ظةيفر ر حيفر المسلم فيفر  ييفر اللرليفر الدراسييفر األكؿيفر لم اـيفر 

كلػػكديفر عالقػػةيفر ارتباطّيػػةيفر مكلبػػةيفر ذاتيفر داللػػةيفر إحرػػائّيةيفر بػػ فيفر التلك ػػريفر يفر عػػفكقػػديفر أسػػلرتيفر نتػػائجيفر الدراسػػةيفر 
عػػػدـيفر كلػػػكديفر عالقػػػةيفر ارتباطّيػػػةيفر ذاتيفر داللػػػةيفر إحرػػػائّيةيفر بػػػ فيفر التلك ػػػريفر كيفر يفر عييفر كب ػػػديفر ال ػػػزكيفر لمليػػػداهبػػػدايفر 

اهبداعييفر كأب اديفر ال ػزكيفر األخػرىيفر كىػييفر )يفر ال ػزكيفر لمقػدرةيفر ،يفر كال ػزكيفر لمسػتكىيفر الرػ كبةيفر ،يفر كال ػزكيفر لمحػظيفر ،يفر 
كلػكديفر عالقػةيفر ارتباطّيػػةيفر مكلبػةيفر ذاتيفر داللػةيفر إحرػػائّيةيفر بػ فيفر التلك ػريفر اهبػػداعييفر كيفر يفر كال ػزكيفر م ػريفر المحػػدد(

 حيفر .اليفر  كلديفر عامليفر عاـيفر ب فيفر التلك ريفر اهبداعييفر كال زكيفر السببييفر كمستكىيفر الطمكيفر كيفر يفر كمستكىيفر الطمكح
يفر 

 ( :2004دراسة )عالونة ، .9
 .بعنوان :"عالقة العزو السببي ببعض المتغيرات لطلبة محافظة عدن في الجميورّية اليمنّية"

ىػػػػد تيفر ىػػػػذهيفر الدراسػػػػةيفر إلػػػػىيفر الكشػػػػفيفر عػػػػفيفر عالقػػػػةيفر ال ػػػػزكيفر السػػػػببييفر بػػػػب ضيفر المتن ػػػػراتيفر )سػػػػماتيفر يفر يفر يفر يفر يفر 
تككنػػتيفر ع نػػةيفر يفر ،لػػبيفر كتخررػػو(الشخرػػيةيفر كالم ػػدؿيفر ال ػػاـيفر لمطالػػبيفر  ػػييفر السػػنةيفر السػػابقةيفر ،يفر كلػػنسيفر الطا

يفر ،يفر كمػػػنيـيفر )577الدراسػػػةيفر مػػػفيفر ) (يفر طالبػػػةبيفر مػػػفيفر طمبػػػةيفر الرػػػفيفر 284(يفر طالبػػػابيفر كيفر )293(يفر طالبػػػابيفر كطالبػػػةيفر ب
الثالػػثيفر الثػػانكييفر  ػػييفر مػػدارسيفر محا ظػػةيفر عػػدفيفر ،يفر تػػـيفر اختيػػارىـيفر عشػػكائيابيفر بالطريقػػةيفر الطبقّيػػةيفر مػػفيفر ملتمػػهيفر 

يفر الدراسةيفر .يفر 
ألب ػػػاديفر "يفر لميلكػػػكرتيفر "يفر كلحلابػػػةيفر عػػػفيفر أسػػػئمةيفر الدراسػػػةيفر اسػػػتخدـيفر مقيػػػاسيفر النػػػزكيفر السػػػببييفر المت ػػػدديفر ايفر يفر يفر يفر يفر 

(يفر 16PF(يفر  قػرةبيفر ،يفر كمقيػاس"يفر كاتػل"يفر )يفر 24لقياسيفر مزكيفر خبرةيفر النلاحيفر كعزكيفر خبرةيفر اللشػليفر كالمكػكفيفر مػفيفر )
يفر (يفر  قرةبيفر .يفر 68لقياسيفر سب ةيفر مفيفر عكامليفر الشخريةيفر كالمككفيفر مفيفر )

أظيػرتيفر النتػائجيفر أفيفر أ ػػراديفر ع نػةيفر الدراسػةيفر قػػديفر عػزكايفر النلػػاحيفر إلػىيفر عكامػليفر داخمّيػػةيفر كالقػدرةيفر كالليػػديفر يفر ،يفر يفر يفر يفر يفر 
يفر كايفر خبرةيفر اللشليفر إلىيفر عكامليفر يفر م ريفر مستقرةيفر كالليديفر كالحظيفر .ب نمايفر عزيفر 
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كأظيػريفر تحم ػػليفر االنحػػداريفر الخطػييفر المت ػػدديفر ،يفر أفيفر متن ػػرييفر اللػنسيفر كم ػػدؿيفر السػػنةيفر السػابقةيفر كػػافيفر ليػػايفر يفر يفر يفر يفر 
قػػدرةيفر تلسػػ ريةيفر  ػػييفر شػػرحيفر التبػػا فيفر  ػػييفر عػػزكيفر خبػػرةيفر النلػػاحيفر ،يفر إفيفر االنتقػػاؿيفر مػػفيفر الػػذككريفر إلػػىيفر اهنػػاثيفر طػػرأيفر 

ليفر داخمّيةيفر ،يفر ككذلؾيفر بالنسبةيفر لمتن ريفر م دؿيفر السنةيفر السابقةيفر كممايفر ارتلاعيفر  ييفر عزكيفر خبرةيفر النلاحيفر إلىيفر عكام
ارتلػػهيفر م ػػدؿيفر السػػنةيفر السػػابقةيفر لمطالبػػةيفر كممػػايفر طػػرأيفر ارتلػػاعيفر  ػػييفر عػػزكيفر خبػػرةيفر النلػػاحيفر إلػػىيفر عكامػػليفر داخمّيػػةيفر ،يفر 
ككػػافيفر ل امػػليفر )يفر من ػػب يفر /يفر م ػػريفر من ػػب يفر (يفر مػػفيفر سػػماتيفر الشخرػػّيةيفر السػػب ةيفر ق ػػديفر الدراسػػةيفر أكبػػريفر قػػدرةيفر 

ةيفر النلػػػاحيفر كاللشػػػليفر ،يفر ح ػػػثيفر أنػػػويفر كممػػػايفر انتقمنػػػايفر مػػػفيفر سػػػمةيفر م ػػػريفر تلسػػػ رّيةيفر  ػػػييفر شػػػرحيفر التبػػػا فيفر ل ػػػزكيفر خبػػػريفر 
من بطةيفر إلىيفر سمةيفر من بطةيفر كممايفر طرأيفر تن ريفر  ييفر عزكيفر خبرةيفر النلاحيفر ل كامليفر داخمّيةيفر ،يفر ح ثيفر إنويفر كممايفر 

يفر انتقمنايفر مفيفر اللرعيفر األدبييفر إلىيفر اللرعيفر ال ممييفر طرأيفر انخلاضيفر  ييفر عزكيفر النلاحيفر ل كامليفر داخمّيةيفر .
 
 لثًا: دراسات  تتعلق باالنتحار :ثا
 

 :  Thomas Farrell & at al (2015) اسة ثوماس فاريل وآخرون در  .1
بعنــــوان :" أثــــر الــــدعم االجتمــــاعي و اإلطــــار االجتمــــاعي علــــى محاولــــة االنتحــــار لــــدى 

 .المراىقين"
ىػػػد تيفر ىػػػذهيفر الدراسػػػةيفر إلػػػىيفر تق ػػػيـيفر أثػػػريفر الػػػدعـيفر االلتمػػػاعييفر كيفر اهطػػػاريفر االلتمػػػاعييفر عمػػػىيفر محاكلػػػةيفر يفر يفر يفر يفر يفر 

ايفر الخطػريفر الطػكلييفر عمػىيفر محػاكالتيفر االنتحػاريفر ح ػثيفر طبقػتيفر ىػذهيفر االنتحاريفر لدىيفر المراىق فيفر ،يفر كحسابيفر ىذ
(يفر لمػػذكاءيفر لتق ػػيـيفر يفر Kaufman(يفر مراىػػ يفر كاسػػتخدمتيفر الدراسػػةيفر اختبػػار)يفر كاك مػػاف7299الدراسػػةيفر عمػػىيفر )

(لتحم ػػليفر النتػػائجيفر كيفر أظيػػرتيفر نتػػائجيفر الدراسػػةيفر أفيفر يفر  SPSSالنتػػائجيفر كيفر مقارنتيػػايفر كيفر اسػػتخدمتيفر الدراسػػةيفر )
التلم ػاتيفر السػكانيةيفر يفر مػفيفر خػالؿيفر دراسػةيفر سػمككيةيفر كيفر ىناؾيفر عالقػةيفر  ػييفر طبي ػةيفر محاكلػةيفر االنتحػاريفر داخػليفر 

يفر يفر يفر .يفر نتحػػارييفر لػػدىيفر المػػراىق فيفر المحػػركم فأفيفر الػػدعـيفر كيفر السػػياؽيفر االلتمػػاعييفر لػػويفر أثػػريفر ميػػـيفر عمػػىيفر السػػمكؾيفر اال
كأكرتيفر الدراسةيفر عمىيفر  ركرةيفر احتكاءيفر المراىق فيفر المحركم فيفر كمساندتيـيفر مفيفر ب ئتيـيفر المحيطةيفر كتػك  ريفر 

يفر ب ئةيفر منيةيفر ليـيفر .
 

 (:2015) دراسة الشواشري  .2
بعنــوان:" التفكيــر االنتحــاري وعالقتــو بمســتوى تقــدير الــذات لــدى طلبــة الســنة اَلولــى فــي 

 .جامعة اليرموك"
ىد تيفر الدراسةيفر لمكشفيفر عفيفر التلك ريفر االنتحارييفر كعالقتويفر بمستكىيفر تقد ريفر الذاتيفر لدىيفر طمبػةيفر السػنةيفر يفر يفر يفر يفر يفر 

 ػػريفر االنتحػػارييفر األكلػىيفر  ػػييفر لام ػػةيفر ال رمػػكؾيفر .يفر كلحلابػػةيفر عمػػىيفر أسػئمةيفر الدراسػػةيفر اسػػتخدمتيفر اسػػتبانةيفر التلك
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 ROSENBERG SELF-ESTEEM(يفر ،يفر كمقيػاسيفر ركزنب ػػرجيفر )يفر SLQالتػييفر طكرىػايفر الباحػثيفر )
SCALE( يفر لقياسيفر تقد ريفر الذاتيفر الكمييفر ،يفر تمللتيفر ع نةيفر الدراسةيفر مفيفر)يفر .يفر 302 يفر (يفر طالبابيفر كطالبةيفر ب
أشػػػارتيفر النتػػػائجيفر إلػػػىيفر أفيفر مسػػػتكىيفر التلك ػػػريفر االنتحػػػارييفر كػػػافيفر منخل ػػػابيفر لػػػدىيفر الطمبػػػةيفر ،يفر كأفيفر أىػػػـيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 

 ػػػػةيفر لمتلك ػػػػريفر االنتحػػػػارييفر كانػػػػتيفر ال كامػػػػليفر النلسػػػػيةيفر ،يفر  ال كامػػػػليفر االلتماعّيػػػػةيفر ،يفر  ال كامػػػػليفر ال كامػػػػليفر الدا 
الرحةيفر اللسدّيةيفر يفر  ال كامليفر األسريةيفر ،يفر  ال كامليفر االقترادّيةيفر ،يفر كمايفر أشارتيفر النتائجيفر إلىيفر كلػكديفر عالقػةيفر 

(يفر بػػ فيفر تقػػد ريفر الػػذاتيفر كالتلك ػػريفر االنتحػػارييفر لػػدىيفر الطمبػػةيفر ،يفر  كممػػايفر (0,05مكلبػػةيفر ذاتيفر داللػػةيفر إحرػػائّيةيفر 
يفر الذاتيفر ارتلهيفر التلك ريفر االنتحارييفر .لهيفر تقد ريفر ارت
يفر 

 Adam & at al (2015:) دراسة آدم وآخرون  .3
بعنوان : "تأثير عالقة اإلدراك الحسي للدعم االجتماعي مـن اَلقـارب )الوالـدين، اَلصـدقاء، 

 .المدرسة( على التفكير االنتحاري السائد و محاوالت االنتحار"
 ريفر عالقػػػةيفر اهدراؾيفر الحسػػػييفر لمػػػدعـيفر االلتمػػػاعييفر مػػػفيفر األقػػػاربيفر ىػػػد تيفر الدراسػػػةيفر إلػػػىيفر اختبػػػاريفر تػػػمثيفر يفر يفر يفر يفر يفر 

)الكالػػػد فيفر ،يفر األرػػػدقاءيفر ،يفر المدرسػػػة(يفر عمػػػىيفر التلك ػػػريفر االنتحػػػارييفر السػػػائديفر كيفر محػػػاكالتيفر االنتحػػػاريفر ،يفر كيفر قػػػديفر 
(يفر مشتركابيفر مفيفر المراىق فيفر تحتيفر المالحظةيفر اهكم نيكّيةيفر المباشرةيفر ،يفر كيفر تػـيفر 143طبقتيفر ىذهيفر الدراسةيفر عمى)

لمقابمػةيفر المباشػرةيفر ،يفر ككشػلتيفر نتػائجيفر الدراسػةيفر أفيفر عػدـيفر كلػكديفر إدراؾيفر لمهيفر بياناتيفر المشترك فيفر مفيفر خالؿيفر ا
يفر عمػىيفر التلك ػريفر باالنتحػار،يفر كيفر محسػكبابيفر عمػىيفر  يفر عػاؿغ أكيفر دعـيفر نلسييفر مفيفر المدرسةيفر مستقليفر  ؤدييفر إلػىيفر عػـز
دعـيفر الكالد فيفر كيفر األردقاءيفر ،يفر كعالكةيفر عمىيفر ذلؾيفر  ػافيفر ال القػةيفر بػ فيفر اهدراؾيفر الحسػييفر لمػدعـيفر المدرسػييفر كيفر 

مقارنػةيفر يفر بمػفيفر  تمقػكفيفر دعمػابيفر حسػّيابيفر عاليػابيفر مػفيفر ا بػاءيفر كيفر األرػدقاء،يفر يفر كيفر يفر التلك ريفر باالنتحاريفر كافيفر األقػكىيفر 
أثبتػػػتيفر تحال ػػػليفر البيانػػػاتيفر أفيفر األقػػػليفر دعمػػػابيفر حسػػػّيابيفر مػػػدركابيفر مػػػفيفر الكالػػػد فيفر  ػػػؤدييفر إلػػػىيفر محػػػاكالتيفر انتحػػػاريفر يفر 
محسػػكبابيفر عمػػىيفر الػػدعـيفر المدرسػػييفر كيفر األرػػدقاءيفر المقربػػكف،يفر باه ػػا ةيفر إلػػىيفر أفيفر مػػفيفر  تمقػػكفيفر دعمػػابيفر حسػػيابيفر 

يفر كيفر األردقاءيفر سلليفر أكبريفر احتماالتيفر  ييفر محاكالتيفر المشترك فيفر لالنتحار.مدركابيفر مفيفر المدرسةيفر 
كأشارتيفر الدراسةيفر إلىيفر أفيفر ىناؾيفر  لكةيفر دالةيفر ب فيفر الدعـيفر االلتماعييفر كيفر ثقا ةيفر االنتحاريفر مفيفر خالؿيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 

اهثباتيفر أفيفر الدعـيفر الحسييفر المدرؾيفر مفيفر الكالد فيفر كالمدرسةيفر أىـيفر نسبيابيفر مفيفر دعـيفر األردقاءيفر المقربكفيفر  ييفر 
حاريػػةيفر كسػمككياتيفر االنتحػػار،يفر كتكرػييفر الدراسػػةيفر ب ػركرةيفر تطػػكيريفر الػدعـيفر االلتمػػاعييفر  يػـيفر األ كػاريفر االنت

يفر ار.خالؿيفر ىذهيفر المياد فيفر كيفر الذييفر مفيفر شمنويفر أفيفر يقدـيفر ليكدابيفر لمنهيفر االنتح
يفر 
يفر 
يفر 
يفر 
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 : Gulec MY & et al (2014)دراسة غلك مي وآخرون  .4
 ."تنبؤ انتحار المرضى المصابين باضطراب التحويل"بعنوان

ىيفر م ر ػػػػةيفر اللػػػػركؽيفر  ػػػػػييفر محػػػػاكالتيفر االنتحػػػػاريفر لػػػػدىيفر المر ػػػػىيفر المرػػػػػاب فيفر كىػػػػد تيفر الدراسػػػػةيفر إلػػػػيفر يفر يفر يفر يفر يفر 
با طرابيفر التحكيليفر  ييفر  كءيفر ب ضيفر المتن راتيفر الديمكمرا يػةيفر كاهكم نيكيػةيفر تككنػتيفر ع نػةيفر الدراسػةيفر مػفيفر 

(يفر مري ػػابيفر تػػـيفر تقسػػيميـيفر لملمكعػػاتيفر ك قػػابيفر لتػػاريخيـيفر  ػػييفر محػػاكالتيفر االنتحػػاريفر كك قػػابيفر لممتن ػػراتيفر يفر 100)
ال مػػػر،يفر اللػػػنسيفر ،يفر المسػػػتكىيفر الت ميمػػػييفر ،يفر كالحالػػػةيفر االلتماعيػػػة(يفر يفر الديمكمرا يػػػةيفر )الك ػػػهيفر االقترػػػادي،

كالمتن ػػراتيفر اهكم نيكيػػةيفر )كلػػكديفر ا ػػطرابيفر نلسػػييفر  ػػييفر األسػػرة،يفر ت ػػاطييفر المخػػدرات،يفر ت ػػاطييفر الكحػػكؿ،يفر 
 عمػػريفر البػػدء،يفر عػػدديفر مػػراتيفر الػػدخكؿيفر لممستشػػلى(،يفر اعتمػػدتيفر الدراسػػةيفر عمػػىيفر اسػػتبانةيفر رػػدمةيفر الطلكلػػة)يفر 

CTQ-28  كاختبػػػاريفر حرػػػػريفر المػػػػزاجيفر كالشخرػػػيةيفر) TCI)(كمقيػػػػاسيفر اليكثيميػػػػالتكرنك)TAS-
(،يفر ككػافيفر منيلػابيفر BDI(كبيؾيفر لالكتئاب)يفر  BAI(كبيؾيفر لمقم يفر )DES(كمقياسيفر التلاربيفر اللرامية)يفر 20

كرػػػػمتيفر نتػػػػائجيفر الدراسػػػػةيفر إلػػػػىيفر أفيفر محػػػػاكالتيفر االنتحػػػػاريفر كانػػػػتيفر مرتل ػػػػةيفر لػػػػدىيفر مت ػػػػاطييفر كرػػػلياب،يفر كقػػػػديفر ت
يفر .BAI،BDI ،DESالكحكؿ،يفر كمايفر أظيرتيفر النتائجيفر ارتلاعيفر متكسطاتيفر الدرلاتيفر  ي

يفر 
 (:2013دراسة حسني) .5

 بعنوان: "معرفة الفروق في اإلساءة واَلفّار االنتحارية بين الذكور واإلناث"
ىػػػد تيفر الدراسػػػةيفر إلػػػىيفر م ر ػػػةيفر اللػػػركؽيفر  ػػػييفر اهسػػػاءةيفر كاأل كػػػاريفر االنتحاريػػػةيفر بػػػ فيفر الػػػذككريفر كاهنػػػاث،يفر يفر يفر يفر يفر يفر 

ؾيفر م ر ػػػةيفر كم ر ػػػةيفر ال القػػػةيفر بػػػ فيفر خبػػػراتيفر اهسػػػاءةيفر كاأل كػػػاريفر االنتحاريػػػةيفر بػػػ فيفر الػػػذككريفر كاهنػػػاثيفر ،يفر ككػػػذل
نقػػصيفر الكلػػاءةيفر الشخرػػية(يفر ،يفر كم ر ػػةيفر يفر -ال القػػةيفر ب نيمػػايفر  ػػييفر حالػػةيفر عػػزؿيفر تػػمث ريفر )التق ػػيـيفر السػػمبييفر لمػػذات

(يفر 370تػػمث ريفر خبػػراتيفر اهسػػاءةيفر كالتق ػػيـيفر السػػمبييفر لمػػذاتيفر  ػػييفر التنبػػؤيفر باأل كػػاريفر االنتحاريػػةيفر ،يفر كذلػػؾيفر عمػػىيفر )
بانةيفر خبػػراتيفر سػػنةيفر ،يفر كقػديفر اسػتخدـيفر الباحػػثيفر اسػت 19حتػى15مراىقػابيفر كمراىقػةبيفر تتػػراكحيفر أعمػارىـيفر مػفيفر سػػفيفر 

(،يفر كاسػػػتبانةيفر تقػػػد ريفر 1999اهسػػػاءةيفر  ػػػييفر مرحمػػػةيفر الطلكلػػػةيفر )إعػػػداديفر عمػػػاديفر مخيمػػػريفر كعمػػػاديفر عبػػػديفر الػػػرزاؽ
(يفر كيفر 1989(يفر كمقيػاسيفر عبػديفر الرق ػبيفر البحػري،1986الشخريةيفر )يفر إعداديفر ركنريفر ترلمةيفر ممدكحةيفر سالمة،

يفر تكرمتيفر الباحثةيفر كانتيفر لمنتائجيفر التاليةيفر :
بػػ فيفر درلػػاتيفر المػػراىق فيفر يفر 0.01مسػػتكىيفر كلػػكديفر عالقػػةيفر ارتباطيػػويفر مكلبػػةيفر ذاتيفر داللػػةيفر إحرػػائيةيفر عنػػديفر  -

يفر عمىيفر أب اديفر اهساءةيفر كدرلاتيـيفر عمىيفر مقياسيفر األ كاريفر يفر االنتحارية.
إنػػاث(يفر  ػػييفر أب ػػاديفر اهسػػاءةيفر يفر -كأظيػػرتيفر انخلػػاضيفر ال القػػةيفر االرتباطّيػػةيفر بػػ فيفر درلػػاتيفر المراىق ف)ذكػػكر -

يفر نقصيفر الكلايةيفر الشخرية(.يفر –كاأل كاريفر االنتحاريةيفر  ييفر حالةيفر عزؿيفر تمث ريفر )يفر التق يـيفر السمبييفر لمذاتيفر 
كأظيػػػرتيفر أفيفر ب ػػػضيفر أنػػػكاعيفر اهسػػػاءة)يفر اهسػػػاءةيفر النلسػػػيةيفر مػػػفيفر لانػػػبيفر األـ(يفر كالتق ػػػيـيفر السػػػمبييفر لمػػػذاتيفر  -

 كنقصيفر الكلايةيفر تنبتيفر باأل كاريفر االنتحارية.
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 Evan M. Kleiman& at al:(2013) دراسة ايفان وآخرون  .6

 .بعنوان :"الدعم االجتماعي وعالقتو بمحاوالت االنتحار على مدى الحياة"
راسػػةيفر إلػػىيفر تحم ػػليفر عالقػػةيفر الػػدعـيفر االلتمػػاعييفر كيفر محػػاكالتيفر االنتحػػاريفر عمػػىيفر مػػدىيفر ىػػد تيفر ىػػذهيفر الديفر يفر يفر يفر يفر يفر 

الحيػاةيفر كيفر اسػػتنتاجيفر مػايفر إذايفر كػػافيفر الػػدعـيفر االلتمػاعييفر عامػػليفر مػفيفر عكامػػليفر الكقايػػةيفر مػفيفر االنتحػػاريفر كيفر طبقػػتيفر 
(حالةيفر مفيفر قطاعاتيفر بريدّيةيفر مختملةيفر  ييفر لميهيفر أنحاءيفر يفر 519ىذهيفر الدراسةيفر عمىيفر مرحمت فيفر األكلىيفر عمىيفر )

 ػػػ  فيفر االلتمػػػاعييفر كيفر االقترػػػادييفر كالمرحمػػػةيفر الثانيػػػةيفر يفر ت ػػػمنتيفر يفر متػػػدرب فيفر انلمتػػػرايفر مػػػكزع فيفر عمػػػىيفر الكيفر 
(يفر مشػػػػػػػاركابيفر يفر كيفر لملمػػػػػػػكعيفر ع نػػػػػػػةيفر قػػػػػػػدرىايفر 519عمػػػػػػػىيفر المقابمػػػػػػػةيفر زاركايفر ب ػػػػػػػضيفر أ ػػػػػػػراديفر ال  نػػػػػػػةيفر البالنػػػػػػػة)يفر 

(انطبقتيفر عميويفر شركأيفر المسحيفر عمػىيفر أفيفر  ؤخػذيفر مػفيفر كػليفر ب ػتيفر كاحػديفر ،يفر يفر (12694حالةيفر منيايفر 14532))
أيفر قبمكايفر بالخ كعيفر لمتلربػةيفر ليكػكفيفر إلمػالييفر ال  نػةيفر %يفر (مفيفر الذ فيفر انطبقتيفر عم يـيفر الشركيفر 57ح ثيفر أف)يفر 

(مشػػارؾيفر كيفر اسػػتخدـيفر البػػاحثكفيفر أسػػمكبيفر المقابمػػةيفر للمػػهيفر يفر 7461الل ميػػةيفر التػػييفر طبقػػتيفر عم يػػايفر الدراسػػةيفر )
(يفر النسػخةيفر الثانيػةيفر كيفر تشػ ريفر نتػائجيفر يفر  SPSSالبيانػاتيفر كمػايفر كيفر تػـيفر تحم ػليفر البيانػاتيفر إحرػائيابيفر باسػتخداـيفر )

احتماليػاتيفر االنتحػاريفر مػدىيفر الحيػاةيفر كيفر تؤكػديفر الدراسػةيفر أفيفر الدراسةيفر إلىيفر رب يفر الدعـيفر االلتماعييفر مهيفر تقم ػليفر 
الػػػدعـيفر االلتمػػػاعييفر عامػػػليفر قابػػػليفر لمتك ػػػفيفر كيفر يمكػػػفيفر اسػػػتخدامويفر لتحسػػػ فيفر بػػػرامجيفر الكقايػػػةيفر مػػػفيفر االنتحػػػاريفر 

يفر المكلكدةيفر  ييفر لميهيفر أنحاءيفر ال الـ.
يفر 

 (:(2012دراسة مسلم  .7
 .امعة"بعنوان: "العالقة بين درجات تصور االنتحار ودرجات فقدان اَلمل لدى  طالبات الج

ىد تيفر الدراسةيفر إلىيفر الكشفيفر عفيفر ال القةيفر ب فيفر درلاتيفر تركريفر االنتحاريفر كدرلػاتيفر  قػدافيفر األمػليفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
لدىيفر يفر طالباتيفر اللام ةيفر ،يفر كتحقيقابيفر ألىداؼيفر ىذايفر البحثيفر قامتيفر الباحثػةيفر ببنػاءيفر مقيػاسيفر ترػكريفر االنتحػاريفر 

لبػػػاتيفر (يفر للقػػػدافيفر األمػػػليفر لطمبػػػةيفر اللام ػػػةيفر كقامػػػتيفر الباحثػػػةيفر بتكيلػػػويفر يفر لطا2004كتبنػػػييفر مقيػػػاسيفر ال نػػػزييفر )
اللام ػػةيفر ،يفر ب ػػديفر التمكػػديفر مػػفيفر رػػدؽيفر كثبػػاتيفر كالقػػكةيفر التم  زيػػةيفر للقػػراتيفر المقياسػػ فيفر المػػذككريفيفر طبقػػابيفر عمػػىيفر 

(يفر طالبػةيفر لام يػػةيفر تػـيفر اختيػػاريفر اختيػارىفيفر بطريقػػةيفر عشػكائيةيفر مػػفيفر يفر سػتةيفر أقسػػاـيفر مكزعػػةيفر 320ع نػةيفر بمنػػتيفر )
ل فيفر )األكؿيفر بكاقهيفر ثالثيفر كمياتيفر  ييفر يفر كميةيفر ال مكـيفر لمبناتيفر كثالثيفر يفر كمياتيفر  ػييفر كميػةيفر التربّيػةيفر لمبنػاتيفر لمرػ

كالرابه(يفر كب ديفر م اللةيفر البياناتيفر إحرائّيابيفر باستخداـيفر الكسائليفر اهحرائّيةيفر المناسبةيفر تكرليفر البحثيفر إلػىيفر 
يفر كلكديفر عالقةيفر ا لابّيةيفر ب فيفر تركريفر االنتحاريفر ك قدافيفر األمليفر .

يفر 
يفر 
يفر 
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 (:2010دراسة) أبو ركاب، .8
 .بعنوان: "معرفة اَلسباب المييئة لالنتحار في البيئة الفلسطينية"

لدراسػػةيفر إلػػىيفر م ر ػػةيفر األسػػبابيفر المي ئػػةيفر لالنتحػػاريفر  ػػييفر الب ئػػةيفر اللمسػػط نية،يفر سػػ يابيفر لمكرػػكؿيفر ىػػد تيفر ايفر يفر يفر يفر يفر 
بالملتمهيفر اللمسط نييفر إلىيفر أرقىيفر المستكياتيفر  ػييفر المسػتقبليفر ،يفر كقػديفر اسػتخدـيفر الباحػثيفر ب ػضيفر االختبػاراتيفر 

كاختبػػاريفر لميلػػكرديفر عػػفيفر طريػػ يفر إعػػداديفر اسػػتبانةيفر حػػكؿيفر ب ػػضيفر يفر E.P.Qكمنيػػػايفر اختبػػاريفر إ زنػػؾيفر لمشخرػػية
(يفر ،يفر  ػػردابيفر  ػػييفر 60كعالقتيػػػايفر بػػب ضيفر المتن ػػراتيفر لػػدىيفر األ ػػراديفر ،يفر كلقػػديفر كزعػػتيفر عمػػىيفر )يفر المشػػاكليفر النلسػػية

ملمػػػكعت فيفر ،يفر ملمكعػػػةيفر تلريبيػػػةيفر كملمكعػػػةيفر  ػػػابطةيفر مػػػفيفر لميػػػهيفر المنػػػاط يفر ،يفر كقػػػديفر اسػػػتخدـيفر الباحػػػثيفر 
(يفر ع نػةيفر تلريبيػةيفر 30(يفر ملحكرػابيفر مقسػم فيفر يفر إلػىيفر )60المنيجيفر الكرلييفر التحم مييفر ككانتيفر ع نةيفر الدراسػة)

(يفر عامػاص،يفر كقػديفر تكزعػتيفر ال  نػةيفر عمػىيفر محا ظػاتيفر 55(يفر إلػىيفر )14عمػرىـيفر )(يفر عّ نةيفر ظابطةيفر ممفيفر  بمغيفر 30)
(يفر حالػةيفر مػفيفر الػذ فيفر 60مزةيفر الخمسيفر ،يفر كلـيفر  تـيفر اسػتب اديفر أحػديفر مػفيفر أ ػراديفر ال  نػةيفر كبمػغيفر عػدديفر أ ػراديفر الدراسػة)

(حالػػةيفر مػػػفيفر 13حػػاكلكايفر االنتحػػار،يفر كتػػـيفر تكزيػػػهيفر ىػػذهيفر الّ  نػػةيفر حسػػػبيفر نػػكعيفر اللػػنسيفر  ػػييفر ال  نػػػةيفر التلريبيػػة)
(مػفيفر اهنػاثيفر ،يفر 18(يفر حالػةيفر مػفيفر الػذككريفر ك)12كعيفر الّ  نػةيفر ال ػابطة)(يفر مفيفر اهناثيفر كحسبيفر نػ17الذككر)

يفر كقديفر تكرليفر الباحثيفر إلىيفر النتائجيفر التالية:
ال رػػػاب"يفر أفيفر المتكسػػػ يفر يفر درلػػػاتيفر ال رػػػابيفر نالحػػػظيفر  ػػػييفر الملمكعػػػةيفر التلريبيػػػةيفر لملػػػاؿيفر "درلػػػاتيفر 1.

أمايفر  ييفر الملمكعةيفر ال ابطةيفر لملاؿيفر "درلاتيفر ال رابيفر "يفر  تب فيفر ،يفر %71.33ييفر يساكىيفر بسالحسابييفر الن
يفر .%37.53كس يفر الحسابييفر النسبييفر يساكييفر أفيفر المت

االنبساأيفر )االنطكاء(نالحظيفر  ػييفر الملمكعػةيفر التلريبيػةيفر لملػاؿيفر "االنبسػاأيفر )االنطػكاء("أفيفر المتكسػ يفر يفر 2.
أمػػػايفر  ػػػييفر الملمكعػػػةيفر ال ػػػابطةيفر لملػػػاؿيفر "االنبسػػػاأ)االنطكاء("يفر ،يفر %71.13الحسػػػابييفر النسػػػبييفر يسػػػاكييفر 

يفر .%73.29 تب فيفر أفيفر المتكس يفر الحسابييفر النسبييفر يساكييفر 
ىاف:يفر نالحظيفر  ييفر الملمكعةيفر التلريبيةيفر لملاؿيفر "ب ديفر الذىاف"يفر أفيفر المتكس يفر الحسابييفر يفر النسبييفر ب ديفر الذ.3

أمايفر  ييفر الملمكعةيفر ال ابطةيفر لملاؿيفر "ب ديفر الذىافيفر "يفر  تب فيفر أفيفر المتكس يفر الحسػابييفر ،يفر %71.19يساكييفر 
يفر .%73.24النسبييفر يساكييفر 

سػابييفر النسػبييفر ب ديفر الكذب:يفر نالحظيفر  ييفر الملمكعةيفر التلريبيػةيفر لملػاؿيفر "ب ػديفر الكػذب"يفر أفيفر المتكسػ يفر الح.4
أمايفر  ييفر الملمكعةيفر ال ػابطةيفر لملػاؿيفر "ب ػديفر الكػذب"يفر  ػافيفر المتكسػ يفر الحسػابييفر النسػبييفر ،يفر 71.33يساكييفر 
يفر .%73.53يساكييفر 

لميلكرديفر لالكتئابيفر النلسييفر :يفر نالحظيفر  ييفر الملمكعةيفر التلريبيةيفر لملاؿيفر "يفر ل ملكرديفر لالكتئابيفر النلسػي"يفر .5
 .50.57أفيفر المتكس يفر الحسابييفر النسبييفر يساكييفر 
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 ( :2010دراسة الغديان ) .9
 .بعنوان:" التفكير باالنتحار لدى اَلحداث المنحرفين في دار المالحظة بالرياض "

تيدؼيفر الدراسةيفر الحاليةيفر إلىيفر الت رؼيفر عمىيفر التلك ريفر باالنتحاريفر لدىيفر األحداثيفر المنحػر  فيفر  ػييفر داريفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
(يفر طالػػبيفر 100المالحظػةيفر بالريػػاض،يفر كتتكػػكفيفر عّ نػةيفر الدراسػػةيفر مػػفيفر ملمػػكعت فيفر مػفيفر المػػراىق ف:يفر األكلػػىيفر )

(يفر طالػػبيفر حػػػدثيفر منحػػرؼ،يفر كاألداةيفر المسػػػتخدمةيفر  ػػييفر ىػػػذهيفر الدراسػػةيفر ىػػػييفر مقيػػػاسيفر 100دي،يفر كالثانيػػػةيفر )عػػا
التلك ريفر باالنتحار،يفر كقديفر أظيرتيفر نتائليايفر عػفيفر كلػكديفر ملمكعػةيفر مػفيفر األسػبابيفر التػييفر تػؤدييفر إلػىيفر التلك ػريفر 
باالنتحاريفر كىي:يفر ال نكأيفر النلسّية،يفر كعدـيفر التقبليفر مفيفر قبليفر األسرةيفر كالملتمه،يفر كانخلاضيفر تقد ريفر الذات،يفر 

ةيفر الزمنيةيفر لمحكـ،يفر كالك هيفر الس تيفر  ييفر الدار،يفر كالب ديفر عفيفر ليفر عزيفر كلل،يفر كالش كريفر باليمس،يفر كا تقاديفر كالمد
األسرة،يفر كت اطييفر المخدرات،يفر كال القاتيفر اللنسّية،يفر كالمشكالتيفر األسػرّية،يفر كاهسػاءةيفر اللسػدّية،يفر كاللػراغ،يفر 

سػةيفر كػذلؾيفر أفيفر كك اةيفر الكالد فيفر أكيفر أحػدىما،يفر كالحػب،يفر ك قػريفر األسػرة،يفر ك ػنكأيفر ر قػاءيفر السػكء،يفر كب نػتيفر الدرا
األحػػداثيفر المنحػػر  فيفر أكثػػريفر تلك ػػػرابيفر باالنتحػػاريفر مػػفيفر الطمبػػةيفر ال ػػػاد  فيفر ،يفر كأخ ػػرابيفر أك ػػحتيفر النتػػائجيفر عػػػدـيفر 
كلكديفر أييفر دكريفر لملرائـيفر ،يفر كال كدةيفر ،يفر كطبي ةيفر الحكػـيفر  ػييفر التلك ػريفر باالنتحػاريفر كذلػؾيفر مػفيفر خػالؿيفر اسػتخداـيفر 

مػفيفر التػمثريفر  ػييفر نكعػابيفر أسمكبيفر تحم ليفر التبا ف،يفر كلكفيفر أك حتيفر نتائجيفر التكراراتيفر كالنسبيفر المئكيةيفر أفيفر ليػايفر 
 التلك ريفر باالنتحار.

 ( :2008دراسة خضر) .12
 .بعنوان: "بعض العوامل الدافعة النتحار اإلناث في مدينة الرياض"

ىػػد تيفر الدراسػػةيفر إلػػىيفر الت ػػرؼيفر عمػػييفر مسػػتكىيفر االنتحػػاريفر عنػػديفر النسػػاءيفر  ػػييفر مد نػػةيفر الريػػاضيفر ،يفر كقػػديفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
ةيفر )مستشػػلىيفر األمػػػليفر ،مستشػػػلىيفر (حالػػػةيفر مػػفيفر المستشػػػلياتيفر الحككميػػةيفر التاليػػػ267تككنػػتيفر الدراسػػػةيفر مػػفيفر )

األم ريفر سممافيفر ،يفر مستشلىيفر اهيمافيفر ،مستشلىيفر الحرسيفر الكطنييفر ،مستشلىيفر الشميسػييفر ،يفر مستشػلىيفر قػكىيفر 
األمفيفر إ ا ةيفر إلىيفر مد نةيفر الممػؾيفر  يػديفر الطبيػة(يفر كقػديفر كانػتيفر النتػائجيفر كتػالييفر :يفر أفيفر نسػبةيفر المشػاكليفر ال ائميػةيفر 

ضيفر األىػػليفر أفيفر تتػػزكجيفر %يفر كأكثػػريفر المشػػاكليفر ال ائميػػةيفر تمثمػػتيفر  ػػييفر الخال ػػاتيفر مػػهيفر األب،يفر ر ػػ36,7:ىػػييفر 
الحالػػػػةيفر مػػػػفيفر شػػػػخصيفر تحبػػػػو،يفر ك ػػػػاةيفر األبيفر كمشػػػػاكليفر مػػػػهيفر زكجيفر األـيفر التلكػػػػؾيفر األسػػػػرييفر ،شػػػػؾيفر األبيفر  ػػػػييفر 
أخالقيػػاتيفر الحالػػة،يفر إ ػػا ةيفر إلػػىيفر التلكػػؾيفر األسػػرييفر المرػػاحبيفر بػػانحراؼيفر األبيفر كاألـيفر نػػتجيفر عنػػويفر انحػػراؼيفر 

اتيفر الحالػػػػةيفر كحمميػػػػايفر سػػػػلاحابيفر كالػػػػذىابيفر بطلميػػػػايفر إلػػػػىيفر داريفر الرعايػػػػةيفر كىػػػػييفر داريفر الرعايػػػػةيفر كىػػػػييفر داريفر اللتيػػػػ
يفر .خال اتيفر مهيفر األخكةيفر كيفر األخكاتيفر .

%يفر كأكثريفر المشاكليفر يفر الزكليةيفر تمثمتيفر  ييفر مشاكليفر مهيفر الزكجيفر ك ربيفر 5.27_يفر مشاكليفر زكليةيفر :يفر بنسبةيفر 
يفر الزكجيفر لمزكلةيفر كخال اتيفر مستمرةيفر أكيفر التيد ديفر المستمريفر بالزكاجيفر بمخرى.

يفر %يفر كيتمثليفر  ييفر مشاكليفر مهيفر رديقاتيفر الحالةيفر  ييفر المدرسة.3.13_يفر الرراعيفر مهيفر ا خريفيفر :بنسبةيفر 
يفر ـيفر  ت حيفر كلكديفر عالقةيفر ب فيفر المرضيفر النلسييفر كاالنتحاريفر أكيفر محاكلويفر االنتحار._يفر ل
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يفر لـيفر  ت حيفر كلكديفر عالقةيفر ب فيفر ت اطييفر المخدراتيفر كاالنتحاريفر ح ثيفر كانتيفر النسبةيفر قم مويفر لدا.يفر _يفر كأخ رابيفر 
كتكرمتيفر الدارسةيفر إلىيفر كلكديفر عالقةيفر ب فيفر الك هيفر االلتماعييفر لممبحكثاتيفر كم دؿيفر إقباليفيفر عمىيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 

مبحكثػػػػاتيفر م ػػػػريفر متزكلػػػػاتيفر )عازبات(إ ػػػػا ةيفر إلػػػػىيفر أفيفر زيػػػػادةيفر عػػػػدديفر األ ػػػػراديفر االنتحػػػػاريفر  ػػػػإفيفر مالبيػػػػةيفر ال
المقيمػػ فيفر مػػهيفر الحالػػةيفر السػػكفيفر قػػديفر  ػػؤدييفر إلػػىيفر حػػدكثيفر ب ػػضيفر المشػػاكليفر ،ك ػػ فيفر التماسػػؾيفر االلتمػػاعييفر 

يفر ممايفر  زيديفر مفيفر االنتحار.
كتكرمتيفر الدراسةيفر أي ابيفر إلىيفر كلكديفر عالقةيفر ب فيفر المستكىيفر االقترادييفر كالمينييفر كاالنتحار،يفر ح ػثيفر يفر يفر يفر يفر يفر 

ئجيفر إلػػػىيفر أفيفر المبحكثػػػاتيفر أممػػػبيفيفر طالبػػػاتيفر أييفر اليفر  كلػػػديفر لػػػد يفيفر دخػػػليفر ثابػػػتيفر ،كيق ػػػفيفر  ػػػييفر أشػػػارتيفر النتػػػا
األحيػػاءيفر اللق ػػرةيفر كالمتكسػػطةيفر  ػػييفر الريػػاضيفر كأممػػبيفيفر يسػػػكفيفر  ػػييفر  ػػياليفر مسػػتملرةيفر أييفر ي ػػان فيفر مػػفيفر حالػػػويفر 

يفر اقتراديةيفر س ئةيفر ممايفر  ؤدييفر إلىيفر االنتحار.
م ػدؿيفر إقبػاؿيفر المبحكثػاتيفر كتكرمتيفر الدراسةيفر إلػىيفر كلػكديفر عالقػةيفر بػ فيفر ال كامػليفر الدا  ػةيفر لالنتحػاريفر ،يفر كيفر يفر يفر يفر يفر 

عمىيفر االنتحػاريفر ح ػثيفر أشػارتيفر النتػائجيفر إلػىيفر أفيفر مالبيػةيفر المبحكثػاتيفر ي ػان فيفر مػفيفر مشػاكليفر عائميػةيفر ،يفر تم يػايفر 
يفر المشكالتيفر الزكليةيفر ،ثـيفر   فيفر الكازعيفر الد نييفر ،يفر ثـيفر مشاكليفر مهيفر الكل ليفر كزكلتويفر بالنسبةيفر لمخادمات.

 (:2008دراسة الفايد) .11
ـــة البينشخصـــية  وكـــل مـــن خبـــرات التفكـــك والتفكيـــر بعنـــوان: العالقـــة بـــين صـــدمة الطفول

 االنتحاري 
ىد تيفر الدراسةيفر الحاليةيفر إلػىيفر  حػصيفر ال القػةيفر بػ فيفر رػدمةيفر الطلكلػةيفر الب نشخرػيةيفر ككػليفر مػفيفر خبػراتيفر يفر يفر يفر يفر 

كتػػػـيفر تطب ػػػ يفر كػػػليفر مػػػفيفر اسػػػتبانةيفر رػػػدمةيفر الطلكلػػػةيفر ،يفر كمقيػػػاسيفر الخبػػػراتيفر يفر ،التلكػػػؾيفر كالتلك ػػػريفر االنتحػػػارييفر 
(يفر طالبةبيفر لام يةيفر ،يفر 314اتيفر اللام ة)ف=التلكيكيةيفر ،يفر كمقياسيفر التلك ريفر االنتحارييفر عمىيفر ع نةيفر مفيفر طالب

،كانحػراؼيفر م يػارييفر مقػدارهيفر 17,7سػنةيفر ،يفر بمتكسػ يفر عمػرييفر مقػدارهيفر  19-17تراكحػتيفر أعمػارىفيفر مػايفر بػ فيفر 
يفر كأسلرتيفر النتائجيفر عف:يفر 0,06

بػػ فيفر خبػػراتيفر التلكػػؾيفر ككػػليفر مػػفيفر اهسػػاءةيفر يفر 0,01كلػػكديفر ارتبػػاأيفر مكلػػبيفر داؿيفر إحرػػائيايفر عنػػديفر مسػػتكىيفر 1.
نسػػيةيفر كاهىمػػاؿيفر االنل ػػالييفر كاهىمػػاؿيفر البػػدنييفر كالدرلػػةيفر الكميػػةيفر االنل اليػػةيفر كاهسػػاءةيفر البدنيػػةيفر كاهسػػاءةيفر الل

بػػ فيفر خبػػراتيفر 0,01لرػػدمةيفر الطلكلػػةيفر الب نشخرػػيةيفر كلػػاءيفر االرتبػػاأيفر سػػالبايفر دااليفر إحرػػائيايفر عنػػديفر مسػػتكىيفر 
يفر التلكؾيفر كاهنكار/يفر الترن ريفر .

بػػ فيفر التلك ػػػريفر االنتحػػارييفر ككػػػليفر يفر اهسػػػاءةيفر 0,01كلػػكديفر ارتبػػػاأيفر مكلػػبيفر داؿيفر إحرػػػائيايفر عنػػديفر مسػػػتكىيفر 2.
اهسػػاءةيفر البدنيػػةيفر كاهسػػاءةيفر اللنسػػيةيفر كاهىمػػاؿيفر االنل ػػالييفر كاهىمػػاؿيفر البػػدنييفر كالدرلػػةيفر الكميػػةيفر االنل اليػػةيفر كيفر 

لرػػػػدمةيفر الطلكلػػػػةيفر الب نشخرػػػػيةيفر ,يفر ب نمػػػػايفر لػػػػاءيفر االرتبػػػػاأيفر مكلبػػػػايفر م ػػػػريفر داؿيفر إحرػػػػائيايفر بػػػػ فيفر التلك ػػػػريفر 
بػػ فيفر التلك ػػريفر 0,01االنتحػػارييفر كاهسػػاءةيفر اللنسػػيةيفر كلػػاءيفر االرتبػػاأيفر سػػالبايفر دااليفر إحرػػائيايفر عنػػديفر مسػػتكىيفر 

يفر رييفر كاهنكار/الترن ريفر .االنتحا
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إفيفر رػػػػدمةيفر الطلكلػػػػةيفر الب نشخرػػػػيةيفر كاهسػػػػاءةيفر االنل اليػػػػةيفر كاهىمػػػػاؿيفر االنل ػػػػالييفر كاهسػػػػاءةيفر البدنيػػػػةيفر 3.
كاهىماؿيفر البدنييفر كاهنكار/الترن ريفر ،يفر ىييفر متن راتيفر مستقمةيفر ليايفر قدرةيفر تنبؤيةيفر بدرلتييفر كليفر مػفيفر خبػراتيفر 

يفر التلكؾيفر كالتلك ريفر االنتحاري.
يفر 

 (:2008دراسة الحميري) .12
 .ر االنتحار لدى طلبة الثانوية العامة والجامعة في مدينة ذمار"بعنوان: "تصو 

تيػػدؼيفر الدراسػػةيفر عمػػىيفر الت ػػرؼيفر عمػػىيفر نسػػبةيفر شػػ كعيفر ترػػكريفر االنتحػػاريفر لػػدىيفر طمبػػةيفر الثانكيػػةيفر ال امػػةيفر يفر يفر يفر يفر يفر 
كاللام ػػػةيفر  ػػػييفر مد نػػػةيفر ذمػػػار،يفر كطبي ػػػةيفر اللػػػركؽيفر بػػػ فيفر أ ػػػراديفر ال  نػػػةيفر طبقػػػابيفر لملػػػنسيفر )الػػػذككر،يفر كاالنػػػاث(يفر 

اللام يػػة(,يفر كلتحق ػػ يفر ذلػػؾيفر طبػػ يفر مقيػػاسيفر ترػػكريفر االنتحػػاريفر الػػذييفر أعػػدهيفر يفر كالمرحمػػةيفر الدراسػػيةيفر )الثانكيػػة،
(يفر 2800،يفر كبمػغيفر حلػـيفر ال  نػةيفر )1998،يفر كترلمويفر إلىيفر ال ربيةيفر حس فيفر عمػييفر  ا ػديفر عػاـيفر يفر (Rudd)"ركد"يفر 

(يفر مػػػفيفر اهنػػػاث،يفر 594(يفر مػػػفيفر الػػػذككريفر ك)595(يفر مػػػفيفر الت مػػػيـيفر الثػػػانكي:يفر )1189طالبػػػابيفر كطالبػػػةب،يفر بكاقػػػهيفر )
(يفر مػػػفيفر اهنػػػاث،يفر كقػػػديفر أك ػػػحتيفر 789مػػػفيفر الػػػذككريفر ك)يفر (813(يفر مػػػفيفر لام ػػػةيفر ذمػػػار:يفر )1611كبكاقػػػهيفر )

%(يفر ي ػػػانكفيفر ترػػػكريفر االنتحػػػار،يفر مػػػنيـيفر 5,3(يفر طالبػػػابيفر كطالبػػػةبيفر مػػػفيفر المرحمػػػةيفر الثانكيػػػةيفر )63النتػػػائجيفر أفيفر )
%(،يفر أمػػايفر طمبػػةيفر اللام ػػةيفر  قػػديفر 5,4(يفر مػػفيفر اهنػػاثيفر بنسػػبةيفر )32%(،يفر ك)5,2(يفر مػػفيفر الػػذككريفر بنسػػبةيفر )31)

(يفر مػفيفر الػذككريفر 65ريفر االنتحػار،يفر مػنيـيفر )%(يفر ي ػانكفيفر ترػكيفر 7,3(يفر طالبػابيفر كطالبػةبيفر بنسػبةيفر )118تب فيفر أفيفر )
%(،يفر كلػػـيفر تكػػفيفر اللػػركؽيفر دالػػةيفر م نكيػػابيفر بػػ فيفر الطمبػػةيفر 6,6(يفر مػػفيفر اهنػػاثيفر بنسػػبةيفر )53%(،يفر ك)5,3بنسػػبةيفر )

يفر .بحسبيفر النكعيفر )الذككر،يفر اهناث(،يفر كالمرحمةيفر الدراسيةيفر )اللام ية،يفر الثانكية(يفر 
 

 ( :2004دراسة الفارس) .13
القـــانون وتطبيقاتـــو فـــي مدينـــة بعنـــوان: "جريمـــة االنتحـــار والشـــروع فيـــو بـــين الشـــريعة و 

 الرياض".
ىد تيفر الدراسةيفر إلىيفر ت ريفيفر االنتحاريفر  ييفر الشري ةيفر اهسالمية،يفر كالقانكف،يفر كتاريخويفر كرػكره،يفر كبيػافيفر يفر يفر يفر يفر 

مػىيفر االنتحػاريفر  ػييفر الشػري ةيفر حكمويفر  ييفر الشرعيفر كالقانكف،يفر كبيافيفر حكـيفر مفيفر حرض،يفر أكيفر ساعد،يفر أكيفر اتلػ يفر ع
التحم مػييفر باسػت راضيفر أقػكاؿيفر اللقيػاءيفر كالقػانكن  فيفر كقديفر اسػتخدـيفر الباحػثيفر المػنيجيفر االسػتقرائييفر يفر ،يفر يفر فيفر كالقانكيفر 

 ييفر ذلؾيفر كالمكازنةيفر ب نيا،يفر كمايفر استخدـيفر اللانبيفر التطبيقييفر  ييفر منيجيفر تحم ليفر الم مكفيفر لدراسةيفر الق ػايايفر 
التييفر تػـيفر الق ػاءيفر   يػايفر لػدييفر المحػاكـيفر الشػري ةيفر  ػييفر مد نػةيفر الريػاضيفر كمػايفر تػـيفر حلظػويفر لػدىيفر ى ئػةيفر التحق ػ يفر 

رطمحيفر االنتحػاريفر مػفيفر المرػطمحاتيفر الحد ثػةيفر التػييفر اشػتيريفر ،يفر كمفيفر نتائجيفر الدراسةيفر أفيفر ميفر كاالدعاءيفر ال اـ
ذكرىػػايفر  ػػييفر ال رػػريفر الػػراىفيفر كلػػـيفر  ػػرديفر ذكػػرهيفر  ػػييفر كتابػػاتيفر المتقػػدم فيفر مػػفيفر  قيػػاءيفر اهسػػالـيفر رمػػـيفر كركدهيفر  ػػييفر 
السنةيفر النبكية،يفر كمايفر أشارتيفر النتائجيفر إلىيفر كلكديفر اتلاؽيفر ب فيفر لميهيفر  قياءيفر المسمم فيفر عمىيفر تحريـيفر االنتحاريفر 
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تلاؽ،يفر كأفيفر االنتحاريفر كمايفر يككفيفر باه لابيفر كمفيفر ألقىيفر بنلسويفر كيدخليفر  ييفر ذلؾيفر التحريضيفر كالمساعدةيفر كاال
مػػفيفر شػػاى يفر يكػػكفيفر بالسػػمبيفر كػػذلؾيفر عػػفيفر طريػػ يفر االمتنػػاعيفر عػػفيفر الكالػػبيفر كالمبػػاح،يفر كمػػايفر تكرػػمتيفر الدراسػػةيفر 
إلػػىيفر إبػػرازيفر الػػدكريفر المنػػكأيفر بالمؤسسػػاتيفر الت ميميػػةيفر التربكيػػةيفر بالتكليػػويفر لدراسػػةيفر الظػػاىرةيفر كعالليػػا،يفر كدكريفر 

لنشريفر الحقائ يفر عفيفر االنتحار،يفر كخطرهيفر عمىيفر ال ق دةيفر كالملتمه،يفر يفر كسائليفر اهعالـيفر  ييفر التكعيةيفر اهعالمية
كأىميػػػةيفر إنشػػػاءيفر مراكػػػزيفر عالليػػػةيفر ل  ػػػراديفر الػػػذ فيفر حػػػاكلكايفر االنتحػػػاريفر ثػػػـيفر عػػػدلكايفر عنػػػويفر كم ػػػاممتيـيفر الم اممػػػةيفر 

يفر الالئقةيفر بمحكاليـيفر كظرك يـ.
يفر 

 ( :2002دراسة دي مانواخرون ) .14
 .من طالب الجامعة" بعنوان: "العالقة بين تقدير الذات ، وتصور االنتحار لدى عينة

ىد تيفر الدراسةيفر إلىيفر الكشفيفر عفيفر اهعاقةيفر ب فيفر تقػد ريفر الػذاتيفر ،يفر كترػكريفر االنتحػاريفر لػدىيفر عّ نػةيفر مػفيفر يفر يفر يفر يفر يفر 
(يفر سػػنة،يفر 18-24(يفر طالبػػػاب،يفر تراكحػػتيفر أعمػػارىـيفر مػػايفر بػػ فيفر )131طػػالبيفر اللام ػػةيفر ككانػػتيفر ع نػػةيفر الدراسػػة)

ريفر االنتحاريفر مفيفر كطب يفر عم يـيفر مقياسيفر ركزنبرخيفر لتقد ريفر الذاتيفر ،يفر كمقياسيفر بيؾيفر لالكتئاب،يفر كمقياسيفر تركيفر 
إعػػداديفر الباحثػػة،يفر كقػػديفر أشػػارتيفر نتػػائجيفر الدراسػػةيفر إلػػىيفر انخلػػاضيفر تقػػد ريفر الػػذاتيفر ،كزيػػادةيفر أعػػراضيفر االكتئػػابيفر 

كأفيفر التقد ريفر اال لابييفر لمذاتيفر ىكيفر عامليفر كقايةيفر  ديفر أعػراضيفر االكتئػابيفر يفر  زيدافيفر مفيفر احتماليةيفر االنتحار،
يفر كتركريفر االنتحار.

 

 التعقيب على الدراسات السابقة :
 سات السابقة في ستة محاور :يعقب الباحث على الدرا

 أواًل: من حيث الموضوع :
ب ػػديفر االطػػالعيفر عمػػىيفر الدراسػػاتيفر السػػابقةيفر تبػػ فيفر أفيفر ىنػػاؾيفر اىتمامػػابيفر بمك ػػكعيفر المسػػاندةيفر االلتماعّيػػةيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 

،يفر كقػػديفر اتلػػ يفر الباحػػثيفر  ػػييفر يفر لػػدىيفر البػػاحث فيفر  ػػييفر الػػدكؿيفر ال ربّيػػةيفر كاأللنبّيػػةيفر كخارػػةيفر  ػػييفر السػػنكاتيفر األخ ػػرة
ريفر المسػػاندةيفر االلتماعّيػػةيفر مػػهيفر لميػػهيفر الدراسػػاتيفر التػػييفر تناكليػػػايفر الباحػػثيفر مك ػػكعيفر الدراسػػةيفر كاسػػتخداـيفر متن ػػ

 ييفر المحكريفر األكؿيفر التييفر اخترتيفر  ييفر استخداـيفر متن ريفر المساندةيفر االلتماعّيةيفر ح ثيفر اتلقكايفر لمي ػابيفر عمػىيفر 
(يفر 2002(يفر كدراسػػػةيفر )رػػػالح،2001(يفر كدراسػػػةيفر )النمرانػػػي،2000نلػػػسيفر المرػػػطمحيفر كدراسػػػةيفر )السرسػػػي،

(يفر كدراسػػػػةيفر 2005(يفر كدراسػػػػةيفر )الشػػػػاعر،2004الم طػػػػييفر ،يفر (يفر كدراسػػػػةيفر )عبػػػػد2003كدراسػػػػةيفر )الرػػػػباف،
(يفر 2009(يفر يفر كدراسػػػػػػةيفر )سػػػػػػميماف،2008(يفر كدراسػػػػػػة)ال ت بي،2007(يفر كدراسػػػػػػةيفر )قاسػػػػػػـ،2006)ديػػػػػاب،

يفر (.2015كدراسة)يسري،يفر (2013(يفر كدراسةيفر )اليمكؿ،2010كدراسةيفر )عكدة،
أمػػػايفر بالنسػػػبةيفر لمتن ػػػريفر ال ػػػزكيفر السػػػببييفر مػػػفيفر ح ػػػثيفر مك ػػػكعيفر الدراسػػػةيفر الحاليػػػةيفر  تلػػػ يفر الباحػػػثيفر مػػػفيفر ح ػػػثيفر 

(يفر كدراسػػػةيفر 2004(يفر كدراسػػػةيفر )عالكنػػػة،2004اسػػػتخداـيفر ال ػػػزكيفر السػػػببييفر مػػػهيفر كػػػليفر مػػػفيفر دراسػػػةيفر )أبكنػػػدى،
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(يفر 2010(يفر كدراسةيفر )عت بي،2010(يفر كدراسةيفر )مباريكاخركف،2007(يفر دراسةيفر )دالشة،2007) ركنيؾ،
يفر (يفر .2012(يفر كدراسةيفر )عائشة،2011كدراسةيفر )الزؽ،

الخػارلي(يفر ح ػثيفر يفر –داخمييفر (يفر الستخدامويفر مرطمحيفر ال ب يفر )ال2011كقديفر اختمفيفر مهيفر دراسػةيفر )عر ات،
يفر  كلديفر اتلاؽيفر ب فيفر المرطمح فيفر مهيفر كلكديفر يفر اختالؼيفر يفر بسي يفر .

أمايفر بالنسبةيفر للئةيفر الدراسةيفر الحاليةيفر محاكلييفر االنتحاريفر مفيفر ح ثيفر مك ػكعيفر الدراسػةيفر كيفر اسػتخداـيفر اللئػةيفر  قػديفر 
(يفر 2015(يفر كيفر دراسػةيفر )آدـيفر ،يفر كآخػركفيفر ،يفر 2013اتلقتيفر الدراسةيفر الحاليةيفر مهيفر دراسػةيفر )إيلػافيفر كيفر آخػركفيفر ،يفر 

(يفر ح ػػػػثيفر اتلقػػػػتيفر ىػػػػذهيفر الدراسػػػػةيفر الحاليػػػػةيفر مػػػػهيفر ىػػػػذهيفر الدراسػػػػاتيفر مػػػػفيفر ح ػػػػثيفر 2015مػػػػاس،يفر ،يفر كدراسػػػػةيفر )تكيفر 
اسػػػتخداـيفر مرػػػطمحيفر الػػػدعـيفر االلتمػػػاعييفر الػػػذييفر ي تبػػػريفر قريػػػبيفر لػػػدابيفر أكيفر مشػػػابيويفر الػػػىيفر حػػػديفر مػػػايفر مرػػػطمحيفر 

يفر المساندةيفر االلتماعيةيفر الذييفر يستخدـيفر الباحثيفر  ييفر ىذهيفر الدراسةيفر .
(يفر ،يفر 2004دراسػةيفر )اللػارس،يفر يفر (يفر ك2002كيفر اختملتيفر الدراسةيفر الحاليةيفر مهيفر دراسةيفر )دييفر مػانككيفر آخػركفيفر ،يفر 

(يفر ،يفر كيفر 2010(يفر كيفر دراسػػةيفر )أبػػكيفر ركػػابيفر ،يفر 2008(يفر ،يفر كيفر دراسػػةيفر )الحم ػػرييفر ،يفر 2008كيفر دراسة)خ ػػريفر ،يفر 
(يفر ،يفر كيفر دراسػةيفر 2013(يفر ،يفر كيفر دراسةيفر )حسػنييفر ،يفر 2012(يفر ،يفر كيفر دراسةيفر )مسمـيفر ،يفر 2010دراسةيفر )الن دافيفر ،يفر 

يفر (يفر .2015(يفر ،يفر كيفر دراسةيفر )الشكاشرييفر ،يفر 2014)مميؾ،يفر 
 ثانيـًا: من حيث اليدف :

دراسةيفر الحالةيفر لمت رؼيفر عمىيفر ال القةيفر ب فيفر المساندةيفر االلتماعّيةيفر كعالقتيايفر بال زكيفر السببييفر كمػفيفر ىد تيفر ال
خػػػالؿيفر اطػػػالعيفر الباحػػػثيفر عمػػػىيفر الدراسػػػاتيفر السػػػابقةيفر  تبػػػ فيفر أفيفر ىنػػػاؾيفر اخػػػتالؼيفر مػػػفيفر ح ػػػثيفر الدراسػػػةيفر أمػػػػايفر 
بالنسػػػبةيفر لمتن ػػػريفر المسػػػاندةيفر االلتماعّيػػػةيفر  مػػػـيفر  تلػػػ يفر أييفر مػػػفيفر الدراسػػػاتيفر السػػػابقةيفر مػػػهيفر الدراسػػػةيفر الحالّيػػػةيفر 

(يفر الشػػ كريفر 2001(يفر ب ػػضيفر المتن ػػراتيفر النلسػػّيةيفر كدراسػػةيفر )النمرانػػي،يفر 2000كلػػتيفر دراسػػةيفر )السرسػػي، تنا
(يفر ال زلػػةيفر االلتماعّيػػةيفر كعالقتيػػػايفر بالميػػاراتيفر االلتماعّيػػةيفر ،يفر 2002بالكحػػدةيفر النلسػػّيةيفر ،يفر كدراسػػةيفر )رػػالح،

(يفر ال ػػػػػػػػػػػنكأيفر النلسػػػػػػػػػػػيةيفر كاال ػػػػػػػػػػػطراباتيفر السيككسػػػػػػػػػػػماتّيةيفر كتناكلػػػػػػػػػػػتيفر 2003كدراسػػػػػػػػػػػةيفر )الرػػػػػػػػػػػباف،يفر 
(يفر اتلاىػػػاتيفر طمبػػػةيفر لام ػػػةيفر االقرػػػىيفر بنػػػزةيفر نحػػػكيفر المخػػػاطرةيفر ،يفر كتناكلػػػتيفر دراسػػػةيفر 2005دراسة)الشػػػاعر،

(ال كامػػليفر الكاقيػػةيفر مػػفيفر األثػػريفر النلسػػييفر النػػاتجيفر عػػفيفر ت ػػرضيفر اللػػرديفر ل حػػداثيفر ال ػػامطة،يفر 2006)ديػػاب،
(رػػػػػػػراعيفر األدكاريفر كعالقتػػػػػػػويفر بلاعميػػػػػػػةيفر الػػػػػػػذاتيفر ،يفر كتناكلػػػػػػػتيفر دراسػػػػػػػةيفر 2007كتناكلػػػػػػػتيفر دراسػػػػػػػةيفر )قاسػػػػػػػـ،

(يفر بلػكدةيفر الحيػاةيفر 2009ةيفر الػذاتيفر ،يفر كتناكلػتيفر دراسػةيفر )سػميماف،(يفر اتخاديفر القراراتيفر ك اعمي2008)ال ت بي،
(يفر الر ايفر 2013(يفر الخبرةيفر الرادمةيفر كأسبابيفر التك ف،يفر كتناكلتيفر دراسةيفر )اليمكؿ،2010،يفر كدراسة)عكدة،

يفر (يفر تنميةيفر المياراتيفر الحياتّية.2015عفيفر الحياةيفر كالرالبةيفر النلسّية،يفر كتناكلتيفر دراسةيفر )بسرى،
دؼيفر الدراسػػةيفر الحالّيػػةيفر قػػديفر اختمػػفيفر الباحػػثيفر مػػهيفر لميػػهيفر أمػػايفر بالنسػػبةيفر لمتن ػػريفر ال ػػزكيفر السػػببييفر مػػفيفر ح ػػثيفر ىػػ

الدراسػػػػػاتيفر السػػػػػابقةيفر التػػػػػييفر تناكلػػػػػتيفر متن ػػػػػريفر ال ػػػػػزكيفر السػػػػػببييفر مػػػػػفيفر ارتباطيػػػػػػايفر بمتن ػػػػػريفر آخػػػػػريفر كدراسػػػػػةيفر 
(يفر ح ػثيفر اسػتخدـيفر متن ػريفر 2004(يفر ح ػثيفر اسػتخدـيفر التلك ػريفر اهبػداعييفر كدراسػةيفر )عالكنػة،2004)أبكندى،

تيفر كرػػػػػ كباتيفر التالم ػػػػػذيفر (يفر ح ػػػػػثيفر اسػػػػػتخدـيفر نلاحػػػػػا2007ب ػػػػػضيفر المتن ػػػػػراتيفر كدراسػػػػػةيفر ) ركنيػػػػػؾيفر ،يفر 
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(يفر اسػػػتخدـيفر  حػػػصيفر يفر مسػػػتكىيفر ال ػػػزكيفر السػػػببييفر لػػػدىيفر طمبػػػةيفر الكميػػػاتيفر 2007الميػػػالريفيفر يفر دراسػػػةيفر )دالشػػػة،
(يفر لم ر ةيفر خبراتيفر النلاحيفر كيفر اللشليفر لدىيفر الطمبػةيفر اللػام   فيفر 2010اللام ّيةيفر كدراسةيفر )مبارييفر كاخركف،

ل بيفر (يفر أسػا2010 ييفر  كءيفر متن رييفر اللنسيفر كيفر مدىيفر الحريةيفر  ػييفر اختيػاريفر التخرػصيفر كدراسػةيفر )عت بػي،
(يفر التحرػ ليفر  ػػييفر ر ػهيفر مسػػتكىيفر 2011ال ػزكيفر السػببييفر لػػدىيفر المت ػاط فيفر كم ػريفر المت ػػاط فيفر كدراسػة)الزؽ،

(يفر 2011اهحسػػاسيفر بالكلػػاءةيفر الذاتّيػػةيفر األكاديمّيػػةيفر كالمكاظبػػةيفر عمػػىيفر الدراسػػةيفر ،كتناكلػػتيفر دراسػػػةيفر )عر ػػات،
(يفر 2012م ر ػػةيفر مركػػزيفر ال ػػب يفر يفر األكثػػريفر انتشػػارابيفر كشػػ كعابيفر لػػدىيفر اللػػانح فيفر ،يفر كتناكلػػتيفر دراسػػةيفر )عائشػػة،

يفر تشكيويفر الذاتيفر اللسدييفر لدىيفر المسال ف.
أمػػايفر بالنسػػبةيفر للئػػةيفر الدراسػػةيفر الحاليػػةيفر محػػاكلييفر االنتحػػاريفر مػػفيفر ح ػػثيفر ىػػدؼيفر الدارسػػةيفر  قػػديفر اتلقػػتيفر الدراسػػةيفر 

(يفر ،يفر كدراسػػػػةيفر 2015(يفر كيفر دراسػػػػةيفر )آدـيفر ،يفر كآخػػػػركفيفر ،يفر 2013الحاليػػػػةيفر مػػػػهيفر دراسػػػػةيفر )إيلػػػػافيفر كيفر آخػػػػركفيفر ،يفر 
باالنتحػاريفر كيفر اختملػتيفر الدراسػػةيفر (يفر ح ػثيفر م ر ػةيفر أثػريفر الػدعـيفر االلتمػاعييفر عمػىيفر التلك ػريفر 2015)تكمػاس،يفر 

(يفر ،يفر كيفر دراسة)خ ريفر ،يفر 2004(يفر كيفر دراسةيفر )اللارس،يفر 2002الحاليةيفر مهيفر دراسةيفر )دييفر مانكيفر كيفر آخركفيفر ،يفر 
(يفر ،يفر كيفر دراسػػةيفر )الن ػػدافيفر ،يفر 2010(يفر كيفر دراسػػةيفر )أبػػكيفر ركػػابيفر ،يفر 2008(يفر ،يفر كيفر دراسػػةيفر )الحم ػػرييفر ،يفر 2008
(يفر 2014ؾ،يفر (يفر ،يفر كيفر دراسػةيفر )مميػ2013(يفر ،يفر كيفر دراسػةيفر )حسػنييفر ،يفر 2012(يفر ،يفر كيفر دراسةيفر )مسمـيفر ،يفر 2010

يفر (يفر .2015،يفر كيفر دراسةيفر )الشكاشرييفر ،يفر 
يفر 

 ثالثا: من حيث المنيج المستخدم :
بالنسػػبةيفر لمتن ػػريفر المسػػاندةيفر االلتماعّيػػةيفر  ػػييفر الدراسػػةيفر الحالّيػػةيفر  قػػديفر اشػػتركتيفر الدراسػػةيفر الحالّيػػةيفر مػػهيفر لميػػهيفر 
الدراسػػػاتيفر السػػػابقةيفر التػػػييفر تناكليػػػػايفر الباحػػػثيفر  ػػػييفر استخداميػػػػايفر لممػػػنيجيفر الكرػػػلييفر التحم مػػػييفر مثػػػليفر دراسػػػةيفر 

(يفر 2003(يفر كدراسػةيفر )الرػباف،2002(يفر كدراسػةيفر )رػالح،2001(يفر كدراسػةيفر )النمرانػي،2000،)السرسي
(يفر كدراسػػػػػةيفر 2006(يفر كدراسػػػػػةيفر )ديػػػػػاب،2005(يفر كدراسػػػػػةيفر )الشػػػػػاعر،2004كدراسػػػػػةيفر )عبػػػػػديفر الم طػػػػػييفر ،

(يفر 2010(يفر كدراسػػػػػةيفر )عػػػػػكدة،2009(يفر كدراسػػػػػةيفر )سػػػػػميماف،2008(يفر كدراسػػػػػةيفر )ال ت بػػػػػي،2007)قاسػػػػػـ،
يفر .يفر (2015(يفر كدراسةيفر )يسري،2013كدراسةيفر )اليمكؿ،

أمػايفر بالنسبةيفر يفر لمتن ريفر ال زكيفر السببييفر  ييفر الدراسةيفر الحاليةيفر  قديفر اشترؾيفر الباحثيفر  ييفر استخدميػايفر لممنيجيفر 
(يفر 2007(يفر كدراسةيفر ) ركنيؾ،2004(يفر كدراسةيفر )عالكنة،2004الكرلييفر التحم مييفر كدراسةيفر )أبكندى،

(يفر 2011(يفر كمهيفر دراسػةيفر )عر ات،2010(يفر كدراسةيفر )مبارييفر كاخركف،2007دراسةيفر )دالشة،
يفر (يفر 2012كدراسة)عائشة،

كقديفر اختملتيفر الدراسةيفر الحاليةيفر يفر مهيفر ب ضيفر الدراساتيفر السابقةيفر التييفر استخدمتيفر المنيجيفر التلريبييفر مثليفر 
يفر (يفر .2011(يفر كدراسة)الزؽ،2010كدراسة)عت بي،

أمايفر بالنسبةيفر لملئةيفر المستخدمةيفر لملئةيفر الحاليةيفر محاكلييفر االنتحاريفر مفيفر ح ثيفر المنيجيفر  قديفر اتل يفر الباحثيفر مػهيفر 
(يفر ،يفر كيفر دراسةيفر )الحم رييفر ،يفر 2008،يفر كيفر دراسة)خ ريفر ،يفر يفر (2002كليفر مفيفر دراسةيفر )دييفر مانككيفر آخركفيفر ،يفر 
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(يفر ،يفر كيفر دراسػػػػةيفر )مسػػػػمـيفر ،يفر 2010(يفر ،يفر كيفر دراسػػػػةيفر )الن ػػػػدافيفر ،يفر 2010(يفر كيفر دراسػػػػةيفر )أبػػػػكيفر ركػػػػابيفر ،يفر 2008
(يفر ،يفر كيفر دراسػػػػةيفر )الشكاشػػػػػرييفر ،يفر 2014(يفر ،يفر كيفر دراسػػػػػةيفر )مميػػػػؾ،يفر 2013(يفر ،يفر كيفر دراسػػػػةيفر )حسػػػػنييفر ،يفر 2012
يفر (يفر .2015

(يفر ،يفر كدراسػػػػػةيفر )تكمػػػػػاس،يفر 2015يفر (يفر كيفر دراسػػػػػةيفر )آدـيفر ،يفر كآخػػػػػركفيفر ،2013دراسػػػػػةيفر )إيلػػػػػافيفر كيفر آخػػػػػركفيفر ،يفر 
يفر (يفر ح ثيفر استخدـيفر المنيجيفر االستقرائييفر .2004(يفر ،كيفر اختملتيفر الدراسةيفر مهيفر دراسةيفر )اللارسيفر ،يفر 2015

 
يفر رابعـًا: من حيث اَلدوات 

بالنسبةيفر ل دكاتيفر الدراسةيفر  ييفر الدراسةيفر الحاليةيفر  قديفر استخدـيفر الباحثيفر استبيانافيفر كىمػايفر اسػتبانةيفر المسػاندةيفر يفر 
ييفر مػػفيفر إعػػداديفر الباحػػثيفر يفر ،يفر كقػػديفر اسػػتخدـيفر الباحػػثيفر اسػػتبانةيفر المسػػاندةيفر االلتماعيػػةيفر كاسػػتبانةيفر ال ػػزكيفر السػػبب

(يفر 2001(يفر كدراسػػػةيفر )النمرانػػػي،2000االلتماعّيػػػةيفر مػػػفيفر إعػػػدادهيفر كقػػػديفر اتلػػػ يفر مػػػهيفر كػػػليفر مػػػفيفر يفر )السرسػػػي،
(يفر كدراسػػػػػةيفر 2008(يفر كدراسػػػػػة)ال ت بي،2005(يفر كدراسػػػػػةيفر )الشػػػػػاعر،2004كدراسػػػػػةيفر )عبػػػػػديفر الم طػػػػػييفر ،

يفر (يفر .يفر 2015(يفر كدراسةيفر )يسري،2013،(يفر كدراسةيفر )اليمكؿ2010(يفر كدراسةيفر )عكدة،2009)سميماف،
(يفر ح ػثيفر أسػتخدـيفر مقيػاسيفر ترنػريفر كآخػركفيفر كدراسػةيفر 2002 ييفر ح فيفر أختمػفيفر الباحػثيفر مػهيفر دراسػةيفر )رػالح،

(يفر يفر ح ػثيفر اسػتخدـيفر مقيػاسيفر 2006(يفر ح ثيفر استخدـيفر مقيػاسيفر ساراسػكفيفر كدراسػةيفر )ديػاب،2003)الرباف،
يفر (يفر ح ثيفر استخدـيفر مقياسيفر دمحميفر الشناكييفر كأخركفيفر .2007شق ريفر كدراسةيفر )قاسـ،

ةيفر ألداةيفر ال زكيفر السببييفر ح ثيفر قاـيفر الباحثيفر باستخداـيفر استبانةيفر ال زكيفر السببييفر مفيفر إعدادهيفر كاتل يفر أمػايفر بالنسب
(يفر 2007(يفر دراسػػةيفر )دالشػػة،2007(يفر كدراسػػةيفر ) ركنيػػؾ،2004م ػػويفر  ػػييفر ذلػػؾيفر كػػليفر مػػفيفر دراسػػةيفر )أبكنػػدى،

يفر (يفر يفر .2012كدراسةيفر )عائشة،
يفر 

سةيفر )مبارييفر (يفر كدرا2004كقديفر اختمفيفر الباحثيفر مفيفر ح ثيفر اعداديفر كاستخداـيفر المقياسيفر مهيفر دراسة)عالكنة،
(يفر مقيػػػػاسيفر 2010(يفر يفر مقيػػػػاسيفر لميلكػػػػكرتيفر يفر ،يفر  ػػػػييفر حػػػػ فيفر اسػػػػتخدمتيفر دراسػػػػةيفر )عت بػػػػي،2010كآخػػػػركف،

(يفر ح ػػػػػثيفر أداةيفر برنػػػػػامجيفر تػػػػػدريبييفر ،يفر كاسػػػػػتخدمتيفر دراسػػػػػػةيفر 2011ب بتػػػػػركسيفر كآخػػػػػركفيفر ،يفر كدراسػػػػػةيفر )الػػػػػزؽ،
يفر (يفر مقياسيفر ركتر.2011)عر ات،

يفر 
سػػػتخدمةيفر  قػػػديفر اتلػػػ يفر أمػػػايفر بالنسػػػبةيفر لملئػػػةيفر المسػػػتخدمةيفر لملئػػػةيفر الحاليػػػةيفر محػػػاكلييفر االنتحػػػاريفر كيفر األدكاتيفر الم

(يفر ،يفر دراسة)خ ػريفر 2002الباحثيفر مفيفر ح ثيفر إعػداديفر األداةيفر مػهيفر كػليفر مػفيفر دراسػةيفر )دييفر مػانكيفر كيفر آخػركفيفر ،يفر 
(يفر ،يفر كيفر دراسػػػػػةيفر )مسػػػػػػمـيفر ،يفر 2004(يفر يفر كيفر دراسػػػػػةيفر )اللػػػػػارس،يفر 2010(يفر يفر ،كيفر دراسػػػػػةيفر )الن ػػػػػدافيفر ،يفر 2008،يفر 

يفر (يفر ،يفر 2015(يفر ،يفر كيفر دراسةيفر )الشكاشرييفر ،يفر 2012
يفر كيفر قديفر اختمفيفر الباحثيفر مهيفر كليفر يفر مفيفر الدراساتيفر التاليةيفر :يفر 
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(يفر ح ػػثيفر اسػػتخدـيفر 2008(يفر ح ػػثيفر اسػػتخدـيفر تحم ػػليفر المحتػػكييفر ،كيفر دراسػػةيفر )الحم ػػرييفر ،يفر 2004)اللػػارسيفر ،يفر 
(يفر  قػػديفر اسػػتخدـيفر مقيػػاسيفر آزنػػؾيفر كيفر 2010مقيػػاسيفر ركبيفر لترػػكريفر االنتحػػاريفر ،يفر يفر يفر كيفر دراسػػةيفر )أبػػكيفر ركػػابيفر ،يفر 

يفر (يفر  قديفر استخدـيفر اسمكبيفر المقابمةيفر .يفر 2013لملكرديفر ،يفر دراسةيفر )إيلافيفر كيفر آخركفيفر ،يفر 
 

 خامسـًا: من حيث عينة الدراسة:
بالنسػػبةيفر لمليػػكـيفر المسػػاندةيفر االلتماعّيػػةيفر  ػػييفر الدراسػػةيفر الحالّيػػةيفر  مػػفيفر خػػالؿيفر إطػػالعيفر الباحػػثيفر عمػػىيفر يفر يفر يفر يفر يفر 

ال  ناتيفر التييفر استخدمتيػايفر الدراساتيفر السابقةيفر التييفر تناكلتيفر متن ريفر المساندةيفر االلتماعّيةيفر ،يفر  ػإفيفر الباحػثيفر 
(يفر  ػػػردابيفر كمػػػايفر  ػػػييفر دراسػػػةيفر 100كلػػػديفر تبػػػا فيفر  ػػػييفر أحلػػػاـيفر ال  نػػػاتيفر بح ػػػثيفر شػػػممتيفر أرػػػنريفر ع نػػػةيفر عمػػػىيفر )

(يفر  ػػرديفر كدراسػػةيفر 600(يفر ،يفر ب نمػػػايفر اشػػتممتيفر أكبػػريفر ع نػػةيفر عمػػىيفر )2000(يفر كدراسػػةيفر )السرسػػي،2007)قاسػػـ،
(يفر ،يفر كمايفر تراكحػتيفر أحلػاـيفر بقيػةيفر ع نػاتيفر الدراسػاتيفر األخػرىيفر  ػبفيفر حلمػييفر ىػات فيفر ال  نتػ فيفر 2010)عكدة،

كمػػػايفر كيكلػػػديفر تنػػػكعيفر  ػػػييفر ال  نػػػاتيفر مػػػفيفر ح ػػػثيفر ملمكعاتيػػػػايفر  ينػػػاؾيفر دراسػػػاتيفر تناكلػػػتيفر األطلػػػاؿيفر كدراسػػػةيفر 
(يفر دراسػػػػةيفر 2000اؾيفر دراسػػػػاتيفر تناكلػػػػتيفر الطػػػػالبيفر كالطالبػػػػاتيفر كدراسػػػػةيفر )السرسػػػػي،(يفر كىنػػػػ2010)عػػػػكدة،

يفر (يفر ب نمػايفر تناكلتيفر دراسةيفر 2005(يفر كدراسةيفر )الشاعر،2004(يفر كدراسةيفر )عبديفر الم طييفر ،2001)النمراني،
(يفر المرشػػػد فيفر ،يفر 2010(يفر النسػػػاءيفر المتزكلػػػاتيفر ال ػػػامالتيفر ،يفر كتناكلػػػتيفر دراسػػػةيفر )عت بػػػي،2003)الرػػػباف،

داتيفر الػػزكجيفر ،يفر كلػػـيفر  تلػ يفر الباحػػثيفر  ػػييفر دراسػتويفر الحاليػػةيفر مػػفيفر ح ػػثيفر (يفر  اقػ2013كتناكلػتيفر دراسػػةيفر )اليمػػكؿ،
يفر  ردابيفر .يفر يفر 203ال  نةيفر ح ثيفر استيدؼيفر الباحثيفر ع نةيفر مفيفر محاكلييفر االنتحاريفر كيبمغيفر عدديفر ال  نةيفر 

أمايفر بالنسبةيفر لمتن ريفر ال زكيفر السببييفر  مفيفر خػالؿيفر إطػالعيفر الباحػثيفر عمػىيفر ال  نػاتيفر التػييفر اسػتخدمتيايفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
(يفر 17 ييفر أحلاـيفر ىذهيفر ال  ناتيفر بح ثيفر شممتيفر أرنريفر ع نةيفر )يفر الدراساتيفر السابقةيفر  إفيفر الباحثيفر كلديفر تبا ف

(يفر  ػػػػػػػردابيفر كدراسػػػػػػػةيفر 893(،يفر ب نمػػػػػػػػايفر اشػػػػػػػتممتيفر أكبػػػػػػػريفر ع نػػػػػػػةيفر عمػػػػػػػىيفر )يفر 2007 ػػػػػػػردابيفر كدراسػػػػػػػةيفر ) ركنيػػػػػػػؾ،
(يفر كتراكحتيفر أحلاـيفر بقيةيفر ع ناتيفر الدراسةيفر األخرىيفر ب فيفر حلمييفر ع نتييفر ىات فيفر الدراست فيفر 2007)دالشة،

التػػػييفر تمثميػػػػايفر ح ػػػثيفر كلػػػديفر دراسػػػاتيفر يفر ،يفر كمػػػايفر كلػػػديفر الباحػػػثيفر تنػػػكعيفر  ػػػييفر ال  نػػػاتيفر مػػػفيفر ح ػػػثيفر الملمكعػػػات
(يفر كدراسػػػػػػةيفر 2004(يفر كدراسػػػػػػةيفر )عالكنػػػػػػة،2004تسػػػػػػتيدؼيفر الطػػػػػػالبيفر كالطالبػػػػػػاتيفر كدراسػػػػػػةيفر )أبكنػػػػػػدى،

(،يفر كدراسػػػػػػػػػةيفر 2010(يفر كدراسػػػػػػػػػةيفر )مبػػػػػػػػػارييفر كاخػػػػػػػػػركفيفر 2007(يفر دراسػػػػػػػػػةيفر )دالشػػػػػػػػػة،2007) ركنيػػػػػػػػػؾ،
(يفر كدراسػػػاتيفر تناكلػػػتيفر 2011(يفر ،يفر كىنػػػاؾيفر دراسػػػاتيفر تناكلػػػتيفر اللػػػانح فيفر كدراسػػػةيفر )عر ػػػات،2011)الػػػزؽ،

يفر (يفر .2012كدراسةيفر )عائشة،يفر المسال ف
أمايفر بالنسبةيفر لم  نةيفر  إفيفر الدراسةيفر الحاليةيفر قديفر استيد تيفر محاكلييفر االنتحػاريفر سػكاءيفر كػانكايفر طمبػةيفر أكيفر عػامم فيفر 

يفر يهيفر ال  ناتيفر  ييفر الدراساتيفر السابقةيفر أكيفر متزكل فيفر أكيفر مطمقاتيفر  قديفر اتل يفر الباحثيفر  ييفر استخداـيفر ع نتويفر لم
تساؤالتيفر الدراسةيفر ،يفر كأىدا يػايفر ،يفر كأىم تيػايفر كلقديفر استلاديفر الباحثيفر مفيفر الدراساتيفر السابقةيفر  ييفر ريامةيفر يفر يفر يفر يفر يفر 

،يفر ك رك يػػػايفر يفر ككػػذلؾيفر اسػػتلاديفر مػػفيفر األسػػال بيفر اهحرػػائّيةيفر المسػػتخدمةيفر  ػػييفر تمػػؾيفر الدراسػػاتيفر ،يفر كاسػػتلاديفر 
يفر منيػايفر  ييفر إعداديفر أدكاتيفر الدراسةيفر الحالّيةيفر ككذلؾيفر تلس ريفر النتائجيفر التييفر تـيفر الحركؿيفر عم يػايفر .
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يفر 
 موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:

حسػبيفر عمػـيفر يفر كلػى ػديفر الدراسػةيفر األلدراسةيفر الحاليةيفر عمايفر سبقيػايفر مفيفر الدراساتيفر ح ػثيفر أنيػػايفر تيفرُ تتم زيفر ا .1
 الباحثيفر ح ثيفر تناكؿيفر ال القةيفر ب فيفر المساندةيفر االلتماعيةيفر كعالقتيايفر بال زكيفر السببييفر .

تتم زيفر الدراسةيفر الحاليةيفر باستخداـيفر الباحثيفر لمقياسييفر المساندةيفر االلتماعيةيفر كال زكيفر السببييفر كىمػايفر  .2
 مفيفر إعداديفر الباحثيفر .

 زيفر الدراسةيفر بمنيايفر الدراسةيفر األكلىيفر التييفر يفر تتطبػ يفر عمػىيفر ع نػةيفر الدراسػةيفر كىػـيفر  ئػةيفر مػفيفر محػاكلييفر تتم .3
يفر االنتحاريفر يفر المسلم فيفر بكزارةيفر الشئكفيفر االلتماعيةيفر عمىيفر حديفر عمـيفر الباحث.

يفر 
 الدراسة: فروض

تكلديفر عالقةيفر ارتباطّيةيفر دالةيفر إحرائيابيفر ب فيفر المساندةيفر االلتماعّيةيفر لػدىيفر ع نػةيفر مػفيفر محػاكلييفر االنتحػاريفر  .1
 ببي.كيفر ال زكيفر الس

اليفر تكلديفر  ركؽيفر دالػةيفر إحرػائيابيفر  ػييفر المسػاندةيفر االلتماعّيػةيفر لػدىيفر ع نػةيفر مػفيفر محػاكلييفر االنتحػاريفر ت ػزىيفر  .2
إلػػػىيفر كػػػليفر مػػػفيفر )اللػػػنسيفر ،يفر ال مػػػريفر ،يفر المسػػػتكىيفر الت ميمػػػي،يفر الحالػػػةيفر االلتماعّيػػػة،يفر نػػػكعيفر األسػػػرة،يفر طبي ػػػةيفر 

 المسكف،يفر األداةيفر المستخدمةيفر ،عدديفر المحاكالت(.
لدىيفر ع نةيفر مفيفر محاكلييفر االنتحػاريفر ت ػزىيفر إلػىيفر كػليفر يفر اليفر تكلديفر  ركؽيفر دالةيفر إحرائيابيفر  ييفر ال زكيفر السببي .3

مػػػفيفر )اللػػػنسيفر ،يفر ال مػػػريفر ،يفر المسػػػتكىيفر الت ميمػػػي،يفر الحالػػػةيفر االلتماعّيػػػة،يفر نػػػكعيفر األسػػػرة،يفر طبي ػػػةيفر المسػػػكف،يفر 
يفر طبي ةيفر السكف،يفر عدديفر المحاكالت(.
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يفر 
 لفصل الرابعا

 إجراءات الدراسة

ي ػػرضيفر الباحػػثيفر  ػػييفر ىػػذايفر اللرػػليفر الخطػػكاتيفر كاهلػػراءاتيفر المتب ػػةيفر  ػػييفر اللانػػبيفر الم ػػدانييفر  ػػييفر 
ىػػػذهيفر الدراسػػػةيفر مػػػفيفر ح ػػػثيفر منيليػػػةيفر البحػػػث،يفر كملتمػػػهيفر الدراسػػػةيفر األرػػػمي،يفر كال  نػػػةيفر التػػػييفر طبقػػػتيفر عم يػػػايفر 

احػػثيفر بدراسػػتو,يفر كالم اللػػاتيفر اهحرػػائيةيفر التػػييفر اسػػتخدمتيفر  ػػييفر الدراسػػة،يفر كاألدكاتيفر التػػييفر اسػػتخدميايفر الب
تحم ػػػليفر البيانػػػاتيفر الختبػػػاريفر رػػػدؽيفر كثبػػػاتيفر األدكاتيفر كالتكرػػػليفر إلػػػىيفر النتػػػائجيفر النيائيػػػةيفر لمدراسػػػة،يفر ك ػػػمفيفر 
الخطكاتيفر االسػتدالليةيفر التػييفر زكدنػايفر بيػايفر مػفيفر برنػامجيفر الدراسػاتيفر ال ميػايفر كحسػبيفر آليػاتيفر كخطػكاتيفر البحػثيفر 

ىيفر نتائجيفر دقيقةيفر يمكفيفر لنايفر أفيفر نقدميايفر إلىيفر ا خريفيفر مبسطةيفر ال ممييفر الرحيحيفر كالمتل يفر عميو,يفر لمكركؿيفر إل
 كذاتيفر بناءيفر عممي.

 تصميم الدراسة:

اللرػكؿيفر الثالثػػةيفر األكلػييفر كالتػػييفر اىتمػتيفر بمقدمػػةيفر الرسػالةيفر كمرال ػػةيفر النظريػػاتيفر ب ػديفر انتيػػاءيفر الباحػثيفر مػػفيفر 

،يفر كعػػرضيفر لدراسػػاتيفر سػػابقةيفر منتميػػةيفر لملػػاؿيفر البحػػثيفر كاهطػػاريفر الملػػاىيمييفر لمرسػػالةكاألبحػػاثيفر المت مقػػةيفر ب

يفر كىي:يفر تحد ديفر متن راتيفر الدراسةراسةيفر قاـيفر الباحثيفر بتحد ديفر منيليةيفر البحثيفر مفيفر خالؿيفر البدءيفر بالد

 ال زكيفر السببييفر الداخمييفر كال زكيفر السببييفر الخارلييفر يفر المتغيرات التابعة:

 *يفر المساندةيفر االلتماعيةالمتغيرات المستقلة:

عية،يفر نكعيفر األسػرة،يفر *يفر المتن راتيفر الديمنرا يةيفر التالية:يفر )نكعيفر اللنس،يفر المؤىليفر ال ممي،يفر الحالةيفر االلتما

طبي ػػػةيفر السػػػػكف،يفر األدكاتيفر المسػػػتخدمةيفر لمحاكلػػػػةيفر االنتحػػػػار،يفر عػػػدديفر مػػػػراتيفر محاكلػػػةيفر االنتحػػػػار،يفر نػػػػكعيفر 

يفر المحا ظة،يفر مستكىيفر الدخليفر الشيري(.يفر 

يفر 

يفر 
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 منيج الدراسة .1

استخدـيفر الباحثيفر المنيجيفر الكرلييفر التحم مي،يفر الذييفر  بحثيفر عفيفر الحا ر،يفر كييدؼيفر إلىيفر تلي زيفر 
بػةيفر عػفيفر تسػاؤالتيفر محػددةيفر بدقػةيفر تت مػ يفر بػالظكاىريفر الحاليػة،يفر بياناتيفر هثبػاتيفر  ػركضيفر م  نػةيفر تمي ػدابيفر لحلا

كاألحداثيفر الراىنةيفر التييفر يمكفيفر لمهيفر الم مكماتيفر عنيايفر  ييفر زمافيفر إلراءيفر البحث،يفر كذلؾيفر باستخداـيفر أدكاتيفر 
(،يفر إذيفر تحػػدديفر الدراسػػةيفر الكرػػليةيفر الك ػػهيفر الحػػالييفر لمظػػاىرةيفر المػػراديفر دراسػػتيايفر 43:يفر 2002مناسػػبةيفر )األمػػا,يفر 

ةيفر البيانػػاتيفر عمػػىيفر أفيفر تكػػكفيفر عمػػىيفر درلػػةيفر مػػفيفر المك ػػكعييفر كىػػكيفر مػػنيجيفر يسػػتخدـيفر االسػػتبياناتيفر  ػػييفر لمػػه
 (.50:يفر 2011كالثباتيفر )أبكيفر عالـ،يفر 

 مجتمع الدراسة .2

يفر  يفر ) يفر لمدراسة يفر األرمي يفر الدراسة يفر ملتمه يفر  يفر 900 تككف يفر االنتحار يفر محاكلة يفر ليـ يفر سب  يفر ممف يفر  رداب يفر –(
يفر .حسبيفر البياناتيفر الكاردةيفر مفيفر كزارةيفر الداخميةيفر المسلم فيفر بكزارةيفر الشئكفيفر االلتماعية

يفر (2014-كاالمفيفر الكطني،يفر احرائيةيفر حاالتيفر االنتحاريفر يفر )كزارةيفر الداخمية
 عينة الدراسة:    .3

تتملفيفر ع نةيفر الدراسةيفر مفيفر نكع فيفر كىمايفر األكلىيفر ىييفر ال  نةيفر االسػتطالعية،يفر كالنػكعيفر الثػانييفر كىػييفر 
يفر ال  نةيفر الكمية،يفر سكؼيفر نشرحيفر كليفر نكعيفر عمىيفر حدهيفر مفيفر خالؿيفر التالي:

يفر 

 العينة االستطالعية:  3.1

لمت رؼيفر عمػىيفر الخرػائصيفر السػيككمتريةيفر يفر  رد34عيةيفر مككنةيفر مفيفر ح ثيفر قاـيفر الباحثيفر بمخذيفر ع نةيفر استطال
ألدكاتيفر الدراسػػةيفر كىػػييفر المقػػا يسيفر التاليػػةيفر )المسػػاندةيفر االلتماعيػػة،يفر ال ػػزكيفر السػػببييفر الػػداخمييفر كالخػػارلي(،يفر 

يفر كمفيفر خالؿيفر ال  نةيفر االستطالعيةيفر تـيفر التحق يفر مفيفر م امالتيفر الردؽيفر كالثباتيفر ألدكاتيفر الدراسة.يفر 
 العينة الفعلية: 3.2

يفر الباحثيفر بمخذيفر  (يفر مفيفر 99مكزعةيفر )يفر مفيفر محاكلييفر االنتحاريفر  ييفر قطاعيفر مزةيفر 203ع نةيفر بحلـيفر قاـ

يفر الطبقيةيفر مفيفر يفر (يفر مفيفر اهناث،104الذككريفر كيفر ) يفر ال  نةال شكائية يفر الدراسةيفر بطريقة يفر تـيفر ترميـيفر ع نة  قد
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ملتمهيفر الدراسة،يفر ح ثيفر قاـيفر الباحثيفر بتكزيهيفر االستباناتيفر عمىيفر لميهيفر أ راديفر ع نةيفر الدراسة،يفر كقاـيفر بلمهيفر 

يفر ) يفر ي 203عدد يفر بما يفر استبانة يفر ( يفر 100ادؿ يفر نسبة يفر عمىيفر يفر استلابة% يفر لمت رؼ يفر الل مية، يفر الدراسة ع نة

يفر الخرائصيفر الديمنرا يةيفر أل راديفر ال  نةيفر مك حةيفر مفيفر خالؿيفر التالي:

 :تكزيهيفر أ راديفر ال  نةيفر حسبيفر الخرائصيفر الديمنرا يةيفر أل راديفر ال  نة 

لمت رؼيفر عمىيفر الخرائصيفر الديمنرا يةيفر كالسكانيةيفر كاألسريةيفر كالت ميميةيفر كالمينيةيفر لمحاكلييفر االنتحاريفر 

يفر  ييفر ال  نة،يفر سكؼيفر  تـيفر عرضيفر النتائجيفر المت مقةيفر بالخرائصيفر الديمنرا يةيفر كالسكانيةيفر مفيفر خالؿيفر التالي:

 (223( توزيع أفراد العينة حسب الخصائص الديمغرافية )ن=1جدول )

 % N المتن راتيفر الديمنرا ية % N المتن راتيفر الديمنرا ية
يفر اَلداة المستخدمة نوع الجنس

 79.8 162 عقاق ريفر أكيفر سمـك 48.8 99يفر ذكر
 16.3 33 الةيفر حادةيفر أكيفر شن يفر أكيفر سقكأيفر مفيفر عمك 51.2 104يفر أنثى

 3.9 8 اع رةيفر ناريةيفر اكيفر مكاديفر مش مة 100.0 203يفر الملمكع
 100.0 203 الملمكع الفئة العمرية

يفر عدد المحاوالت 43.3 88 سنةيفر كأقليفر 20
 66.0 134يفر مرة 39.9 81 سنةيفر 21-30
 25.1 51 مرت ف 16.7 34 سنةيفر  مكثريفر 31

 8.9 18يفر ثالثيفر مراتيفر  مكثر 100.0 203 عالملمكيفر 
 100.0 203 الملمكع المستوى التعليمي

يفر لمحافظةا 28.6 58يفر اعدادي
 13.3 27يفر الشماؿ 41.9 85 ثانكييفر 

 34.0 69يفر مزة 29.6 60يفر لام ييفر  مايفر  كؽيفر 
 12.3 25يفر الكسطى 100.0 203يفر الملمكع

 23.2 47يفر خان كنس الحالة االجتماعية
 17.2 35يفر ر ح 47.3 96 أعزب
 100.0 203يفر الملمكع 42.4 86 متزكج

 دخل االسرة 10.3 21 مطم يفر أكيفر أرمل
 77.3 157 شيكليفر 1500اقليفر مفيفر  100.0 203 الملمكع

 22.7 46 شيكليفر  مكثريفر 1500 نوع االسرة
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 100.0 203يفر الملمكع 51.2 104 نككية
    48.8 99 ممتدة
    100.0 203 الملمكع

    طبيعة المسكن
    72.9 148 ممؾ
    27.1 55 ا لار
    100.0 203 الملمكع

 :وصف واقع العينة المجدول أعالهتبين من خالل 

يفر نوع الجنس يفر أف يفر أظيرت يفر ب نمايفر 48.8: يفر الذككر يفر مف يفر مزة يفر قطاع يفر  ي يفر االنتحار يفر محاكلي يفر مف %
يفر %يفر منيـيفر مفيفر االناثيفر .51.2

مايفر ب فيفر %يفر مفيفر محاكلييفر االنتحاريفر  ييفر قطاعيفر مزةيفر تتراكحيفر أعمارىـيفر 43.3:يفر أظيرتيفر أفيفر الفئة العمرية
%يفر مفيفر 16.7سنةيفر ،يفر  ييفر ح فيفر يفر 30-21%يفر منيـيفر تتراكحيفر أعمارىـيفر مايفر ب فيفر 39.9سنةيفر كأقليفر ب نمايفر يفر 20

يفر مفيفر سنة.يفر 30أ راديفر ال  نةيفر أعمارىـيفر أكثريفر يفر 
%يفر مفيفر محاكلييفر االنتحاريفر  ييفر قطاعيفر مزةيفر يفر مستكاىـيفر الت ميمييفر 28.6:يفر أظيرتيفر أفيفر المستوى التعليمي
%يفر مفيفر محاكلييفر االنتحاريفر  ييفر 29.6أفيفر يفر %يفر مستكاىـيفر الت ميمييفر ثانكي،يفر  ييفر ح ف41.9اعدادي،يفر ب نمايفر 

يفر قطاعيفر مزةيفر مستكاىـيفر الت ميمييفر لام ييفر  مايفر  كؽ.
يفر اظيرتيفر أفيفر الحالة االجتماعية يفر م ريفر متزكل ف،يفر 47.3: %يفر مفيفر محاكلييفر االنتحاريفر  ييفر قطاعيفر مزة

يفر %يفر مطمق فيفر كأرامل.10.3%يفر متزكلكف،يفر  ييفر ح فيفر 42.4ب نمايفر 

ةيفر ي يشكفيفر  ييفر أسريفر نككية،يفر %يفر مفيفر محاكلييفر االنتحاريفر  ييفر قطاعيفر مزيفر 51.2أظيرتيفر أفيفر نوع االسرة: 
يفر %يفر ي يشكفيفر  ييفر أسريفر ممتدة.48.8ب نمايفر 

يفر ي يشكفيفر  ييفر منازؿيفر ممؾيفر يفر طبيعة المسكن: النالبيةيفر ال ظمىيفر مفيفر محاكلييفر االنتحاريفر  ييفر قطاعيفر مزة
يفر %يفر ي يشكفيفر  ييفر منازؿيفر باه لار.27.1%،يفر ب نمايفر 72.9ألسرىـيفر كبنسبةيفر 

مزةيفر يستخدمكفيفر ال قاق ريفر %يفر مفيفر محاكلييفر االنتحاريفر  ييفر قطاعيفر 79.8:يفر أظيرتيفر أفيفر اَلداة المستخدمة
%يفر ت تبريفر أدكاتيـيفر ا التيفر الحادةيفر كالسقكأيفر مفيفر عمكيفر كالشن يفر ،يفر 16.3أكيفر السمكـيفر  ييفر االنتحار،يفر ب نمايفر 

يفر %يفر يستخدمكفيفر األع رةيفر الناريةيفر أكيفر المكاديفر المش مةيفر  ييفر االنتحاريفر .3.9 ييفر ح فيفر افيفر 
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ريفر لمرةيفر %يفر مفيفر محاكلييفر االنتحاريفر  ييفر قطاعيفر مزةيفر حاكلكايفر االنتحا66.0:يفر أظيرتيفر أفيفر عدد المحاوالت
يفر  يفر ب نما يفر  ق يفر ، يفر  ييفر ح فيفر لكحظيفر أفيفر 25.1كاحدة يفر االنتحاريفر مرت ف، %يفر مفيفر محاكلييفر 8.9%يفر حاكلكا

يفر االنتحاريفر حاكلكايفر االنتحاريفر ثالثيفر مراتيفر  مايفر  كؽيفر .

يفر 
%يفر مفيفر 34.0%يفر مفيفر محاكلييفر االنتحاريفر  ييفر قطاعيفر مزةيفر مفيفر الشماؿيفر كيفر 13.3أظيرتيفر أفيفر يفر المحافظة:
يفر %يفر مفيفر ر حيفر .217.%يفر مفيفر خان كنسيفر ب نمايفر 23.2%يفر مفيفر الكسطىيفر كيفر 12.3مزةيفر كيفر 

يفر 
:يفر أظيرتيفر أفيفر النالبيةيفر ال ظمىيفر مفيفر محاكلييفر االنتحاريفر  ييفر قطاعيفر مزةيفر دخليفر أسرىـيفر أقليفر يفر دخل االسرة

يفر شيكليفر  مكثر.يفر 1500%يفر دخليفر أسرىـيفر يفر 22.7%،يفر ب نمايفر 77.3شيكليفر أييفر مايفر نسبتويفر يفر 1500مفيفر 

يفر 
 أدوات الدراسة: -4

 أواًل: مقياس المساندة االجتماعية: 

الباحثيفر عمػىيفر األطػريفر النظريػةيفر كالدراسػاتيفر السػابقةيفر خطكاتيفر بناءيفر كرفيفر المقياسيفر ب ديفر إطالعيفر  .1

(يفر 2011(يفر كدراسػػةيفر إيلػػافيفر كاخػػركف_2008(يفر كدراسػػةيفر ال ت بػػييفر )2006كمنيػػايفر دراسػػةيفر ديػػابيفر )

ييػدؼيفر المقيػاسيفر إلػىيفر الت ػرؼيفر عمػىيفر االلتماعيػةيفر كيفر يفر  قديفر قاـيفر الباحػثيفر بترػميـيفر مقيػاسيفر المسػاندة

ة،يفر كت ػػػمفيفر مسػػػتكىيفر المسػػػاندةيفر االلتماعيػػػةيفر التػػػييفر تمقاىػػػايفر محػػػاكلييفر االنتحػػػاريفر  ػػػييفر قطػػػاعيفر مػػػزيفر 

(يفر  قػػرةيفر ك ػػ يايفر الباحػػثيفر ب ػػديفر االطػػالعيفر عمػػىيفر عػػدديفر 58رػػكرتويفر األكليػػةيفر عمػػىيفر )يفر المقيػػاسيفر  ػػي

كب ػريفر مػػفيفر الدراسػػاتيفر كيفر الكتػػبيفر التػييفر تناكلػػتيفر المسػػاندةيفر االلتماعيػػةيفر كب ػديفر عر ػػيايفر عمػػىيفر عػػدديفر 

(يفر ح ػػػػػػثيفر ي ػػػػػػهيفر 53(يفر أرػػػػػػبحيفر عػػػػػدديفر  قػػػػػػراتيفر المقيػػػػػػاسيفر )يفر 1مػػػػػفيفر المحكمػػػػػػ فيفر ممحػػػػػػ يفر رقػػػػػػـيفر )يفر 

ييفر تتل يفر كت بريفر عفيفر مشاعرهيفر كاهلاباتيفر كميايفر رػحيحةيفر (يفر أماـيفر ال بارةيفر التxالمبحكث/ةيفر إشارةيفر )

يفر ليػػذهيفر المشػػاعر.يفر كيػػتـيفر اهلابػػةيفر  كبيػػايفر تػػدرجيفر  بػػدأيفر مػػفيفر النلػػييفر المطمػػ يفر كينتيػػييفر بالتمك ػػديفر كالػػتالـز

يفر عمىيفر كاحدةيفر مفيفر الخياراتيفر التييفر أماـيفر ال بارة.
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 ( يبين عدد فقرات مقياس المساندة االجتماعية حسب كل مجال من مجاالتيا 2جدول ) 

 الفقرات العكسية مدى الفقرات عدد الفقرات سأبعاد المقيا
يفر 9،يفر 7،يفر 6،يفر 5يفر 15-1يفر 15يفر المساندةيفر الكلدانية
يفر 17يفر 23-16يفر 8يفر المساندةيفر الم ر ية
يفر 35،يفر 34،يفر 31،يفر 30،يفر 29،يفر 28يفر 35-24يفر 12يفر المساندةيفر المادية
يفر 41،يفر 37يفر 44-36يفر 9يفر المساندةيفر التقد رية

يفر 53،يفر 52يفر ،48يفر 53-45يفر 9يفر المساندةيفر باهمداديفر االلتماعييفر )الرحبةيفر االلتماعية(
يفر يفر 53-1يفر 53يفر الدرلةيفر الكميةيفر لممقياس

 

 تصحيح المقياس: -1

كتقػػهيفر اهلابػػةيفر عمػػىيفر المقيػػاسيفر  ػػييفر درلػػة،يفر يفر 265درلػػةيفر كحتػػىيفر يفر 53تتػػراكحيفر درلػػاتيفر ىػػذايفر المقيػػاسيفر مػػفيفر 

خمسيفر مستكياتيفر )أكا  يفر بشدة،يفر اكا  ،يفر محا د،يفر م ريفر مكا  ،يفر م ريفر مكا ػ يفر بشػدة(يفر كتتػراكحيفر الدرلػةيفر لكػليفر 

:يفر 3:يفر أكا ػ ،يفر 4:يفر أكا  يفر بشدة،يفر 5م نىيفر إذايفر كانتيفر االلابةيفر )درلة(،يفر بيفر –عبارةيفر مايفر ب فيفر )خمسةيفر درلاتيفر 

:م ػػريفر مكا ػػ يفر بشػػدة(،يفر ح ػػثيفر تشػػ ريفر ارتلػػاعيفر الدرلػػةيفر إلػػىيفر ارتلػػاعيفر مسػػتكىيفر 1:يفر م ػػريفر مكا ػػ ،يفر 2محا ػػد،يفر 

المساندةيفر االلتماعيةيفر يفر التييفر تمقكىايفر محاكلييفر االنتحاريفر  ييفر قطاعيفر مزة.يفر كمايفر  كلديفر  ييفر المقياسيفر عباراتيفر 

كلبػػػةيفر يكػػػكفيفر تكزيػػػهيفر الػػػدرلاتيفر كمػػػايفر ذكػػػر،يفر أمػػػايفر  ػػػييفر حػػػاؿيفر سػػػالبةيفر كعبػػػاراتيفر مكلبػػػةيفر ك ػػػييفر ال بػػػاراتيفر الم

:يفر 4:يفر محا ػد،يفر 3:يفر أكا ػ ،يفر 2:يفر أكا ػ يفر بشػدة،يفر 1ال باراتيفر السالبةيفر  ػمفيفر ترػحيحيفر اللقػراتيفر يكػكفيفر كالتػالييفر )

يفر :م ريفر مكا  يفر بشدة(.5م ريفر مكا  ،يفر 

 الخصائص السيكومترية للمقياس:

لرػػدؽيفر كالثبػػاتيفر لمت ػػرؼيفر عمػػىيفر الخرػػائصيفر السػػيككمتريةيفر لممقيػػاس،يفر قػػاـيفر الباحػػثيفر بحسػػابيفر م ػػامالتيفر ا

يفر الباحثيفر ب رضيفر النتائجيفر مفيفر خالؿيفر التالي: يفر لممقياس،يفر كسيقـك

يفر 

يفر 
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 أواًل: معامالت الصدق لمقياس المساندة االجتماعية:

لمتحقػػػ يفر مػػػفيفر م ػػػامالتيفر الرػػػدؽيفر لممقيػػػاسيفر قػػػاـيفر الباحػػػثيفر بحسػػػابيفر الرػػػدؽيفر بطػػػريقت فيفر كىمػػػا:يفر رػػػدؽيفر 

يفر :المحكم ف،يفر ردؽيفر االتساؽيفر الداخمي،يفر كسكؼيفر ن ر يايفر بالتلر ليفر مفيفر خالؿيفر التالي

 أواًل: صدق المحكمين:

يفر مفيفر يفر التدريسيةيفر الي ئةيفر أع اءيفر مفيفر المحكم فيفر مفيفر ملمكعةيفر عمىيفر االستبانةيفر الباحثيفر عرض  يكلغ

يفر كعمىيفر {يفر لام ةيفر القدسيفر الملتكحةيفر -يفر لام ةيفر األقرىيفر -يفر لام ةيفر األزىريفر  -اهسالميةيفر }اللام ة

يفر الباحثيفر استلابيفر كقديفر ،يفر اهنسانيةيفر )تخرصيفر عمـيفر نلس(يفر كالبحثيفر ال ممييفر ال مكـيفر  ييفر مختر ف

يفر  مـزيفر مايفر (يفر ممح يفر بمسماءيفر المحكم ف،يفر كقامتيفر بإلراء1المحكم فيفر انظريفر الممح يفر رقـيفر )يفر السادةيفر  راء

يفر كبذلؾيفر تـيفر نمكذجيفر  ييفر تسل ميايفر ب ديفر مقترحاتيـيفر  كءيفر  ييفر كت د ليفر حذؼيفر مف خرلتيفر يفر إعداده،

يفر النيائيةيفر  ييفر االستبانة يفر عمىيفر ل تـيفر ركرتيا يفر قبليفر يفر ال  نةيفر تطبيقيا يفر ركرتيا يفر  ي االستطالعية،

يفر النيائية.

 : صدق االتساق الداخليثانياً 

يفر استطالعيةيفر  يفر المقياسيفر عمىيفر ع نة يفر لممقياسيفر بتطب   يفر الداخمي يفر االتساؽ لرىيفر التحق يفر مفيفر ردؽ

(يفر  رد،يفر ح ثيفر تـيفر حسابيفر م امليفر ارتباأيفر ب رسكفيفر ب فيفر درلاتيفر كليفر ب ديفر مفيفر أب اديفر 34مككنةيفر مفيفر )

يفر المقياسيفر كالدرلةيفر الكميةيفر لممقياس،يفر يفر ككذلؾيفر تـيفر حسابيفر م امليفر ارتباأيفر ب رسكفيفر ب فيفر كليفر  قرةيفر مف

يفر  قراتيفر المقياسيفر كالدرلةيفر الكميةيفر لمب ديفر الذييفر تنتمييفر إليويفر كاللداكؿيفر التاليةيفر تك حيفر ذلؾ:
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( يوضح معامل ارتباط بيرسون كل بعد من أبعاد مقياس المساندة االجتماعية مع 3جدول )

 الدرجة الّلية للمقياس

 مستوى الداللة معامل االرتباط اَلبعاد

 0.01إحرائيابيفر عنديفر يفر **يفر دالة 919. ب ديفر المساندةيفر الكلدانية
 0.01**يفر دالةيفر إحرائيابيفر عنديفر  819. ب ديفر المساندةيفر الم ر ية
 0.01**يفر دالةيفر إحرائيابيفر عنديفر  838. ب ديفر المساندةيفر المادية
 0.01**يفر دالةيفر إحرائيابيفر عنديفر  723. ب ديفر المساندةيفر التقد رية

 0.01**يفر دالةيفر إحرائيابيفر عنديفر  718. المساندةيفر باهمداديفر االلتماعي)الرحبةيفر االلتماعية(
يفر //يفر م ريفر دالةيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 0.05*يفر يفر دالةيفر عنديفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 0.01**يفر دالةيفر عنديفر 

يفر 

يفر قكيةيفر  يفر بم امالتيفر ارتباأ يفر تتمته يفر االلتماعية يفر مقياسيفر المساندة يفر أب اد يفر الساب يفر أف يفر  يفر اللدكؿ يفر مف تب ف

يفر  يفر مف يفر أقل يفر داللة يفر مستكى يفر عند يفر إحرائياب يفر ألب اديفر يفر 0.01كدالة يفر االرتباأ يفر م امالت يفر بمنت يفر كح ث ،

(يفر كىذايفر  دؿيفر عمىيفر أفيفر المقياسيفر  تمتهيفر بم امليفر ردؽيفر عالي.يفر بمايفر أفيفر 0.91يفر –يفر 0.71اسيفر ب فيفر )المقي

المقياسيفر لديويفر خمسةيفر أب اد،يفر  قديفر تـيفر ا لاديفر م امالتيفر ارتباأيفر ب رسكفيفر ب فيفر  قراتيفر كليفر ب ديفر مهيفر الدرلةيفر 

 مك حةيفر مفيفر خالؿيفر اللداكؿيفر التالية:يفر الكميةيفر لمب ديفر الذييفر تنتمييفر لويفر اللقرة،يفر كالنتائج
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يوضح معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات البعد اَلول )المساندة الوجدانية(  (4جدول )

 (34والدرجة الّلية للبعد )ن=

# 
 اللقرة

م امليفر 
 االرتباأ

مستكىيفر 
 الداللة

 001.** 834. تش رنييفر أسرتييفر بالحماية 1
 001.** 814.  بادريفر مفيفر حكلييفر لمساعدتييفر عندمايفر احتاجيفر إل يـ 2
 001.** 772. فيفر كاالستقراريش رنييفر المحيط فيفر باألم 3

 001.** 597.  بادريفر أ راديفر أسرتييفر لمساندتييفر عنديفر ت ر ييفر لمكقفيفر ما 4

 016.* 410. أ تقديفر مفيفر يستمهيفر إلىيفر شككاي 5

 012.* 427. تذكرنييفر اسرتييفر بمكاقلىيفر الس ئة 6

 001.** 652. أش ريفر بالكحدةيفر داخليفر أسرتي 7

 029.* 374. عندمايفر أش ريفر بالتكتريفر ىناؾيفر مفيفر يقفيفر إلىيفر لانبييفر  8
 003.** 498.  مكمنىيفر ا خريفيفر عندمايفر أت رضيفر لمشكمة 9
 001.** 633. ألديفر مفيفر يشاركنييفر أ راحييفر كأحزاني 10

 001.** 709.  نرتيفر لييفر ا خركفيفر عندـيفر أتحدثيفر ليـيفر عفيفر مشكالتي 11

 001.** 566. ألديفر مفيفر  كاس نييفر عندمايفر يفر ت ر ييفر لمشكمةيفر ر بة 12

 001.** 794. ركريةيس ىيفر أ راديفر أسرتييفر لتك  ريفر احتيالاتييفر ال  13

 001.** 658. أش ريفر باالطمئنافيفر داخليفر أسرتي 14

يفر لطمبيفر المساعدةيفر عندمايفر أت رضيفر لمشكمة 15  001.** 629. أللميفر إلىيفر كالدي 
يفر //يفر م ريفر دالةيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 0.05*يفر يفر دالةيفر عنديفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 0.01**يفر دالةيفر عنديفر 

يفر  قرات يفر بمف يفر الساب  يفر اللدكؿ يفر  ي يفر النتائج يفر تتمتهيفر يفر تب فيفر مفيفر خالؿ يفر الكلدانية( يفر )المساندة يفر األكؿ الب د
،يفر ح ثيفر تراكحتيفر يفر 0.05،يفر يفر 0.01بم امالتيفر ارتباأيفر قكيةيفر كدالةيفر إحرائيابيفر عنديفر مستكىيفر داللةيفر أقليفر مفيفر 

(،يفر كىذايفر  دؿيفر عمىيفر أفيفر  قراتيفر الب ديفر األكؿيفر تتمتهيفر بم امالتيفر 0.83يفر –يفر 0.37م امالتيفر االرتباأيفر ب فيفر )
 ردؽيفر مرتل ة.

يفر 
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ن بين فقرات للبعد الثاني )المساندة ( يوضح معامالت ارتباط بيرسو5جدول )
 (34المعرفية( والدرجة الّلية للبعد )ن=

 

# 
 اللقرة

م امليفر 
 االرتباأ

مستكىيفر 
 الداللة

 0001.** 758. ألديفر مفيفر يساعدنييفر عمىيفر التلك ريفر اال لابييفر عندمايفر ات رضيفر لمكقفيفر مشكل 16

يفر لييفر  ييفر كث ريفر مفيفر ترر اتييفر الخاطئةيفر دكفيفر امدادييفر بالم م 17 كماتيفر تكلويفر أسرتييفر المـك
يفر الالزمة

.306 //.079 

يفر أسرتييفر آرائييفر كيفر أ كارييفر  18  0001.** 659. تحتـر

 0001.** 848. تخرصيفر أسرتييفر كقتابيفر لمحد ثيفر عفيفر شؤكفيفر حياتي 19

 0001.** 704. يقدـيفر لييفر ا خريفيفر اقتراحاتيفر لتقبليفر كالتيازيفر مشكالتييفر  20

 0001.** 829. تيتـيفر أسرتييفر بم ر ةيفر أخبارييفر ال كمية 21

 0001.** 847. فيفر بييفر النقاأيفر القكيةيفر  ييفر شخر تيي ززيفر المحيط  22

 0001.** 774. لدييفر مفيفر أللميفر إليويفر عنديفر ت ر ييفر لمكقفيفر مامضيفر ل بررنييفر بو 23
يفر //يفر م ريفر دالةيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 0.05*يفر يفر دالةيفر عنديفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 0.01**يفر دالةيفر عنديفر 

يفر 

ية(يفر تتمتهيفر بم امالتيفر ارتباأيفر تب فيفر مفيفر خالؿيفر اللدكؿيفر الساب يفر أفيفر  قراتيفر الب ديفر الثانييفر )المساندةيفر الم ر 

يفر  يفر أقليفر مف يفر مستكىيفر داللة يفر عند يفر إحرائياب يفر كدالة يفر ح ثيفر تراكحتيفر م امالتيفر االرتباأيفر ب فيفر 0.01قكية ،

(،يفر كىذايفر  دؿيفر عمىيفر أفيفر  قراتيفر الب ديفر الثانييفر تتمتهيفر بم امالتيفر ردؽيفر مرتل ة.يفر مايفر عدايفر 0.84يفر –يفر 0.70)

  يييفر م ريفر دالةيفر  مذلؾيفر  لبيفر حذ يايفر مفيفر الب ديفر كالمقياس.يفر 17اللقرةيفر رقـيفر 
يفر 

يفر 
يفر 
يفر 
يفر 
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( معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات للبعد الثالث )المساندة المادية( 6جدول )
 (34والدرجة الّلية للبعد)ن=

 

# 
 اللقرة

م امليفر 
 االرتباأ

مستكىيفر 
 الداللة

 **005. 466. ألديفر مفيفر  كلينييفر عنديفر ت ر ييفر لمشكمةيفر ما 24
 **004. 484. أتخذيفر قرارتييفر بمشاكرةيفر ا خريف 25
 **013. 422. ايفر  نرحنييفر أ راديفر أسرتييفر أش ريفر بالراحةيفر عندم 26

 **0.001 736. ألديفر مفيفر يساندنييفر ماليابيفر عنديفر ت ر ييفر ل ائقة. 27

 **0.001 441. أش ريفر بالخلليفر عندمايفر أطمبيفر مفيفر أسرتييفر مايفر أحتالويفر مفيفر مراريفيفر  كمية 28

 **0.001 600. ترىقنييفر أسرتييفر مفيفر كثرةيفر األعباءيفر الممقاةيفر عمىيفر عاتقيغيفر  29

 **0.001 718. فيفر بسببيفر سكءيفر ك  ييفر الماديتمثرتيفر عالقاتييفر با خري 30

 **004. 478.  نتقدنييفر ا خريفيفر عندمايفر اتحدثيفر إل يـيفر عفيفر مشكمتييفر الماديةيفر  31
 **0.001 665. ألديفر مفيفر أسرتييفر كليفر ال كفيفر عندمايفر أحتاجيفر لممساعدة 32
 **0.001 852. تساندييفر أسرتييفر عندمايفر أت رضيفر ل ائقةيفر مالية 33

 **0.001 618. ةأش ريفر بخ بةيفر أمليفر بسببيفر ظرك ييفر المادي 34

 **0.001 746. أش ريفر بالكحدةيفر  ييفر مكاليةيفر أييفر مشكمةيفر مالية 35
يفر //يفر م ريفر دالةيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 0.05*يفر يفر دالةيفر عنديفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 0.01**يفر دالةيفر عنديفر 

تب فيفر مفيفر خالؿيفر اللدكؿيفر الساب يفر أفيفر  قراتيفر الب ديفر الثالثيفر يفر )المساندةيفر المادية(يفر تتمتهيفر بم امالتيفر ارتباأيفر 
يفر إح يفر كدالة يفر قكية يفر مف يفر أقل يفر داللة يفر مستكى يفر عند يفر يفر 0.01رائياب يفر م امالتيفر يفر 0.05، يفر تراكحت يفر ح ث ،
(،يفر كىذايفر  دؿيفر عمىيفر أفيفر  قراتيفر الب ديفر الثالثيفر تتمتهيفر بم امالتيفر ردؽيفر 0.85يفر –يفر 0.42االرتباأيفر ب فيفر )

يفر مرتل ة.
يفر 
يفر 
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( معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات للبعد الرابع )المساندة التقديرية( 7جدول )
 (34والدرجة الّلية للبعد )ن=

 

# 
يفر اللقرة

م امليفر 
 االرتباأ

مستكىيفر 
 الداللة

 001.** 756. أش ريفر باننييفر محليفر اىتماـيفر ممفيفر حكلي 36
 897.// 023.- يحزننييفر عدـيفر اىتماـيفر أسرتييفر بي 37
 001.** 783. أش ريفر بمىم تييفر عنديفر ا خريف 38

 001.** 781. يقدريفر األخركفيفر حسفيفر رني ي 39

 002.** 507. لازيفر ميمةيفر أكيفر عمليفر ماأش ريفر بمفيفر أ راديفر أسرتييفر يلتخركفيفر بييفر عنديفر ان 40

 662.// 078. لدييفر ش كريفر ب دـيفر تقبليفر المحط فيفر لييفر  41

 001.** 752. تشاركنييفر أسرتييفر اىتماماتييفر االلتماعية 42

 001.** 738. تس ديفر أسرتييفر بسماعيفر مايفر ا كريفر بو 43
 001.** 669. يساعدنييفر الش كريفر بالتقد ريفر عمىيفر تخطييفر كث ريفر مفيفر المشاكل 44

يفر //يفر م ريفر دالةيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 0.05*يفر يفر دالةيفر عنديفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 0.01**يفر دالةيفر عنديفر 

يفر 
تب فيفر مفيفر خالؿيفر اللدكؿيفر الساب يفر أفيفر  قراتيفر الب ديفر الرابهيفر )المساندةيفر التقد رية(يفر تتمتهيفر بم امالتيفر ارتباأيفر 

يفر  يفر أقليفر مف يفر مستكىيفر داللة يفر عند يفر إحرائياب يفر كدالة يفر ح ثيفر تراكحتيفر م امالتيفر االرتباأيفر ب فيفر 0.01قكية ،
ايفر  دؿيفر عمىيفر أفيفر  قراتيفر الب ديفر الرابهيفر تتمتهيفر بم امالتيفر ردؽيفر مرتل ة.يفر مايفر عدايفر (،يفر كىذ0.78يفر –يفر 0.50)

 (يفر  يمايفر م ريفر داالتيفر  مذلؾيفر  لبيفر حذ يمايفر مفيفر الب ديفر كالمقياس.41،يفر 37اللقراتيفر )يفر 
يفر 

يفر 

يفر 

يفر 
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( يوضح معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات للبعد الخامس )المساندة باإلمداد 8جدول )

 (34لّلية للبعد )ن=االجتماعي )الصحبة االجتماعية( والدرجة ا

# 
 اللقرة

م امليفر 
 االرتباأ

مستكىيفر 
 الداللة

 001.** 711. أحرصيفر عمىيفر المشاركةيفر  ييفر االنشطةيفر االلتماعية 45
 001.** 802. أش ريفر بارتباأيفر قكييفر بمردقائي 46
 001.** 705. أر ويفر عفيفر نلسييفر بالخركجيفر مهيفر األخريف 47

 002.** 511. أش ريفر بالكحدةيفر ب فيفر أردقائي 48

 001.** 794. اتيفر ل دةيفر مهيفر ا خريفلدييفر عالق 49

 001.** 752. يشل نييفر أردقائييفر عمىيفر المشاركةيفر  ييفر أنشطتيـ 50

 001.** 625. يسمؿيفر عنييفر أردقائييفر عنديفر ميابييفر عنيـ 51

 001.** 665. أ  ليفر حاؿيفر لييفر كأنػايفر لالسيفر بملردييفر  52
 001.** 791. عالقتييفر سطحيةيفر با خريف 53

يفر //يفر م ريفر دالةيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 0.05دالةيفر عنديفر *يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 0.01**يفر دالةيفر عنديفر 

تب فيفر مفيفر خالؿيفر اللدكؿيفر الساب يفر أفيفر  قراتيفر الب ديفر الخامسيفر )المساندةيفر باهمداديفر االلتماعييفر )الرحبةيفر 
يفر  يفر أقليفر مف يفر مستكىيفر داللة يفر عند يفر إحرائياب يفر كدالة يفر بم امالتيفر ارتباأيفر قكية يفر تتمته ،يفر 0.01االلتماعية((

(،يفر كىذايفر  دؿيفر عمىيفر أفيفر  قراتيفر الب ديفر الخامسيفر 0.80يفر –0.51ح ثيفر تراكحتيفر م امالتيفر االرتباأيفر ب فيفر )
 تتمتهيفر بم امالتيفر ردؽيفر مرتل ة.

 
 ثانيًا: معامالت الثبات للمقياس:

لمتحق يفر مفيفر م امالتيفر الثباتيفر لممقياس،يفر قاـيفر الباحثيفر بحسػابيفر الثبػاتيفر بػثالثيفر طػرؽيفر كىمػا:يفر طريقػةيفر أللػايفر 
ؿيفر اللػدكؿيفر كركنباخيفر كطريقةيفر التلزئةيفر النرليةيفر كطريقػةيفر لثمػاف،يفر كسػكؼيفر ن ر ػيايفر بالتلرػ ليفر مػفيفر خػال

يفر التالي:

يفر 
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( يوضح معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية ومعامل  9جدول ) 
 جثمان لمقياس المساندة االجتماعية وابعاده لدى محاولي االنتحار في قطاع غزة

أبعاد مقياس المساندة 
 االجتماعية

عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 معامل جتمان يةطريقة التجزئة النصف

معادلة سبيرمان  معامل ارتباط بيرسون 
  براون 

 0.89 0.89 0.81 88. 15 المساندةيفر الكلدانيةيفر 
 0.86 0.86 0.76 90. 7 المساندةيفر الم ر يةيفر 

 0.76 0.77 0.63 83. 12 المساندةيفر المادية
 0.82 0.85 0.74 85. 7 المساندةيفر التقد رية
المساندةيفر باهمداديفر 

 لرحبةيفر االلتماعية(االلتماعي)ا
9 .87 0.76 0.86 0.85 

المقياسيفر الكمييفر لممساندةيفر  
يفر االلتماعية

50 .95 0.71 0.83 0.82 

يفر يفر 1/ر+يفر 2م ادلةيفر سب رمافيفر براكفيفر الم دلةيفر =يفر ر*

 

 كرونباخ: –معامالت الثبات بطريقة ألفا  .1
ىذايفر دل ليفر ،يفر كيفر 0.95تب فيفر مفيفر خالؿيفر اللدكؿيفر الساب يفر بمفيفر يفر م امليفر أللايفر كركنباخيفر لممقياسيفر الكمييفر يساكييفر 

كا ييفر عمىيفر أفيفر المقياسيفر  تمتهيفر بم امليفر ثباتيفر عالييفر كمرتله،يفر كبمايفر أفيفر المقياسيفر لديويفر خمسةيفر أب اد،يفر  قديفر 
(،يفر كىػػػػذايفر  ػػػػدؿيفر عمػػػػىيفر أفيفر أب ػػػػاديفر المقيػػػػاسيفر تتمتػػػػهيفر 0.90يفر –يفر 0.83تراكحػػػػتيفر م ػػػػامالتيفر الثبػػػػاتيفر بػػػػ فيفر )يفر 

يفر بم امالتيفر ثباتيفر مرتل ة.
 معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية: .2

يفر الثب يفر م امالت يفر حساب يفر بنكديفر تـ يفر قسمة يفر تـ يفر ح ث يفر النرلية، يفر التلزئة يفر طريقة يفر باستخداـ ات
المقياسيفر الكمييفر إلىيفر نرل ف،يفر كمفيفر ثـيفر حسابيفر م امليفر االرتباأيفر ب فيفر ملمكعيفر  قراتيفر النرفيفر األكؿيفر 
كملمكعيفر  قراتيفر النرفيفر الثانييفر لممقياسيفر كالب د،يفر ح ثيفر بمغيفر م امػليفر ارتبػاأيفر ب رسػكفيفر لدرلاتيفر لممقياسيفر 

يفر ) يفر الطريقػة يفر م0.71بيذه يفر استخداـ يفر كب د يفر سب رمافيفر (، يفر الثباتيفر يفر - ادلة يفر أربحيفر م امل يفر الم دلة براكف
(،يفر كىذايفر دل ليفر كا ييفر عمىيفر أفيفر المقياسيفر  تمتهيفر بدرلةيفر ثباتيفر عالية.يفر كبمايفر أفيفر المقياسيفر لويفر خمسةيفر 0.83)

يفر  يفر ب فيفر ) يفر ح ثيفر تراكحتيفر م امالتيفر الثباتيفر ل ب اد يفر  يفر  دؿيفر عمىيفر أفيفر 0.89يفر –يفر 0.77أب اد، يفر كىذا يفر ، )
يفر المقياسيفر بمب ادهيفر  تمتهيفر بم امالتيفر ثباتيفر مرتل ة.

 



116 

 

 معامالت الثبات بطريقة جثمان: .3
يفر لممقياسيفر  يفر الثبات يفر م امل يفر بمغ يفر  قد يفر لثماف، يفر طريقة يفر باستخداـ يفر الثبات يفر م امالت يفر حساب تـ

يفر  دؿيفر عمىيفر أفيفر المقياسيفر  تمتهيفر بم امليفر ثباتيفر مرتله،يفر ح ثيفر تراكحتيفر م امالتيفر 0.82الكمييفر  ،يفر كىذا
يفر  يفر ) يفر ب ف يفر المقياس يفر ألب اد يفر بمب اد0.89-يفر 0.76الثبات يفر المقياس يفر أف يفر عمى يفر  دؿ يفر كىذا يفر  تمتهيفر (، ه

يفر بم امالتيفر ثباتيفر مرتل ة.
يفر 

 ثانيًا: مقياس العزو السببي: إعداد الباحث

 بناء ووصف المقياس: .1

(يفر كدراسػػػةيفر 2006ب ػػػديفر االطػػػالعيفر عمػػػىيفر األطػػػريفر النظريػػػةيفر كالدراسػػػاتيفر السػػػابقةيفر كمنيػػػايفر دراسػػػاتيفر ديػػػابيفر )

 يػػدؼيفر يفر (يفر  قػػديفر قػػاـيفر الباحػػثيفر بترػػميـيفر مقيػػاسيفر ال ػػزكيفر السػػب ي2011(يفر كدراسػػةيفر عر ػػاتيفر )2012عائشػػة)

إلػػىيفر الت ػػرؼيفر عمػػىيفر مسػػتكىيفر ال ػػزكيفر السػػببييفر الػػداخمييفر كالخػػارلييفر عنػػديفر محػػاكلييفر االنتحػػاريفر  ػػييفر يفر المقيػػاس

قطػػاعيفر مػػزة،يفر ح ػػثيفر أفيفر المقيػػاسيفر يحتػػكىيفر عمػػىيفر ب ػػد فيفر كىمػػايفر )ال ػػزكيفر السػػببييفر الػػداخمي،يفر كال ػػزكيفر السػػببييفر 

(يفر  قػػرةيفر ك ػػ يايفر الباحػػثيفر ب ػػديفر االطػػالعيفر 36الخػػارلي(،يفر كت ػػمفيفر المقيػػاسيفر  ػػييفر رػػكرتويفر األكليػػةيفر عمػػىيفر )

دراسػػاتيفر كالكتػػبيفر التػػييفر تناكلػػتيفر ال ػػزكيفر السػػببييفر كب ػػديفر عر ػػيايفر عمػػىيفر عػػدديفر مػػفيفر عمػػىيفر عػػدديفر كب ػػريفر مػػفيفر ال

(يفر  قػرة،يفر ح ػثيفر ي ػهيفر المبحػكث/ةيفر إشػارةيفر 34(يفر أربحيفر عدديفر  قػراتيفر المقيػاسيفر )1المحكم فيفر ممح يفر رقـيفر )يفر 

(x يفر أماـيفر ال بارةيفر التييفر تتل يفر كت بريفر عفيفر مشاعرهيفر كاهلاباتيفر كميايفر رحيحةيفر كبيػايفر تػدرجيفر  بػدأيفر مػفيفر النلػييفر)

يفر ليذهيفر المشاعر.يفر كيتـيفر اهلابػةيفر عمػىيفر كاحػدةيفر مػفيفر الخيػاراتيفر التػييفر أمػاـيفر المطم يفر كينتيييفر بالتمك ديفر كال تالـز

يفر ال بارة.

 ( يبين عدد فقرات مقياس العزو السببي وأبعاده  10جدول ) 

 الفقرات العكسية الفقرات عدد الفقرات أبعاد المقياس
يفر 13،يفر 11،يفر 10،يفر 9،يفر 1يفر 15-1يفر 15يفر ال زكيفر السببييفر الداخمي
يفر -يفر 34-16يفر 19يفر ال زكيفر السببييفر الخارلي
يفر يفر 34-1يفر 34يفر الدرلةيفر الكميةيفر لممقياس
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 صحيح المقياس:ت .1
كتقػػهيفر اهلابػػةيفر عمػػىيفر المقيػػاسيفر  ػػييفر درلػػة،يفر يفر 170درلػػةيفر كحتػػىيفر يفر 34تتػػراكحيفر درلػػاتيفر ىػػذايفر المقيػػاسيفر مػػفيفر 

خمسيفر مستكياتيفر )أكا  يفر بشدة،يفر اكا  ،يفر محا د،يفر م ريفر مكا  ،يفر م ريفر مكا ػ يفر بشػدة(يفر كتتػراكحيفر الدرلػةيفر لكػليفر 
:يفر 3:يفر أكا ػ ،يفر 4:يفر أكا  يفر بشدة،يفر 5ذايفر كانتيفر االلابةيفر )درلة(،يفر بم نىيفر إيفر –عبارةيفر مايفر ب فيفر )خمسةيفر درلاتيفر 

:م ػػريفر مكا ػػ يفر بشػػدة(،يفر ح ػػثيفر تشػػ ريفر ارتلػػاعيفر الدرلػػةيفر إلػػىيفر ارتلػػاعيفر مسػػتكىيفر 1:يفر م ػػريفر مكا ػػ ،يفر 2محا ػػد،يفر 
ال زكيفر السببيفر الداخمييفر كالخارلييفر لمحاكلييفر االنتحاريفر  ييفر قطاعيفر مزة.يفر كمايفر  كلديفر  ييفر المقياسيفر عبػاراتيفر 

تكزيػػػهيفر الػػػدرلاتيفر كمػػػايفر ذكػػػر،يفر أمػػػايفر  ػػػييفر حػػػاؿيفر يفر سػػػالبةيفر كعبػػػاراتيفر مكلبػػػةيفر ك ػػػييفر ال بػػػاراتيفر المكلبػػػةيفر يكػػػكفيفر 
:يفر 4:يفر محا ػد،يفر 3:يفر أكا ػ ،يفر 2:يفر أكا ػ يفر بشػدة،يفر 1ال باراتيفر السالبةيفر  ػمفيفر ترػحيحيفر اللقػراتيفر يكػكفيفر كالتػالييفر )

يفر :م ريفر مكا  يفر بشدة(.5م ريفر مكا  ،يفر 
 الخصائص السيكومترية للمقياس:

بػػاتيفر لمت ػػرؼيفر عمػػىيفر الخرػػائصيفر السػػيككمتريةيفر لممقيػػاس،يفر قػػاـيفر الباحػػثيفر بحسػػابيفر م ػػامالتيفر الرػػدؽيفر كالث
يفر الباحثيفر ب رضيفر النتائجيفر مفيفر خالؿيفر التالي: يفر لممقياس،يفر كسيقـك

 معامالت الصدق لمقياس العزو السببي:

لمتحقػػػ يفر مػػػفيفر م ػػػامالتيفر الرػػػدؽيفر لممقيػػػاسيفر قػػػاـيفر الباحػػػثيفر بحسػػػابيفر الرػػػدؽيفر بطػػػريقت فيفر كىمػػػا:يفر رػػػدؽيفر 
يفر المحكم ف،يفر ردؽيفر االتساؽيفر الداخمي،يفر كسكؼيفر ن ر يايفر بالتلر ليفر مفيفر خالؿيفر التالي:

 أواًل: صدق المحكمين:

يفر مفيفر يفر  ييفر التدريسيةيفر الي ئةيفر أع اءيفر مفيفر المحكم فيفر مفيفر ملمكعةيفر عمىيفر االستبانةيفر الباحثيفر ضعريفر  كلغ
يفر كعمىيفر {يفر لام ةيفر القدسيفر الملتكحةيفر -يفر لام ةيفر األقرىيفر -يفر لام ةيفر األزىريفر  -اهسالميةيفر اللام ةيفر }

يفر الباحثيفر استلابيفر كقديفر ،يفر اهنسانيةيفر )تخرصيفر عمـيفر نلس(يفر كالبحثيفر ال ممييفر ال مكـيفر  ييفر مختر ف
يفر  مـزيفر مايفر انظريفر الممح يفر رقـيفر )يفر (يفر ممح يفر بمسماءيفر المحكم ف،يفر كقامتيفر بإلراءالمحكم فيفر يفر السادةيفر  راء
يفر كبذلؾيفر إعدادهيفر تـيفر نمكذجيفر  ييفر تسل ميايفر ب ديفر مقترحاتيـيفر  كءيفر  ييفر كت د ليفر حذؼيفر مف خرلتيفر يفر ،

يفر النيائيةيفر  ييفر االستبانة يفر عمىيفر ل تـيفر ركرتيا يفر قبليفر يفر ال  نةيفر تطبيقيا يفر ركرتيا يفر  ي االستطالعية،
يفر النيائية.

 ثانيًا: صدق االتساق الداخلي:

يفر استطالعيةيفر  يفر المقياسيفر عمىيفر ع نة يفر لممقياسيفر بتطب   يفر الداخمي يفر االتساؽ لرىيفر التحق يفر مفيفر ردؽ
(يفر  رد،يفر ح ثيفر تـيفر حسابيفر م امليفر ارتباأيفر ب رسكفيفر ب فيفر درلاتيفر  قراتيفر كليفر ب ديفر مهيفر 34مككنةيفر مفيفر )

يفر الدرلةيفر الكميةيفر لمب ديفر الذييفر تنتمييفر لويفر اللقرة،يفر كاللداكؿيفر التاليةيفر تك حيفر ذلؾ:
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سون بين فقرات بعد العزو السببي الداخلي والدرجة ( يوضح معامل ارتباط بير  11جدول ) 
 (34)ف=يفر الّلية للبعد

معامل  الفقرة #
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 **002. 502. أش ريفر أفيفر لدييفر رلاتيفر إ لابية 1
 **000. 609. محاكلتييفر لالنتحاريفر بسببيفر أ كارييفر  2
 **000. 842. أش ريفر بمنييفر منبكذيفر مفيفر ا خريف 3
 **000. 786.  ييفر محاكلتييفر لالنتحاريفر ش كرييفر باليمسيفر كافيفر سببابيفر  4
 **000. 830. المخرجيفر الكح ديفر لمشكالتييفر  ييفر محاكلتييفر لالنتحار 5
 **000. 931. لدييفر ش كريفر بالدكنية 6
 **000. 864. ش كرييفر بالكحدةيفر ل منييفر أ كريفر  ييفر محاكلةيفر االنتحار 7
 **000. 605. تخطيطييفر الس تيفر سببيفر مشكالتي 8
 **000. 699. ىيفر حليفر مشكالتيأمتمؾيفر نقاأيفر قكةيفر تل منييفر قادريفر عم 9
 **000. 843. أستطيهيفر حليفر مشكالتييفر عمىيفر الرمـيفر مفيفر ال قباتيفر التييفر أكلييا 10
 //119. 273.- اتخذيفر قراراتييفر بنلسي 11
 **000. 674. أعتقديفر أفيفر  شمييفر  ييفر مكاليةيفر مشكالتييفر ي كديفر ألسبابيفر تت م يفر  ييفر شخر تييفر  12
 //247. 204. الظركؼيفر الخارليةأخط يفر ألمكريفر حياتييفر كاليفر أتركيايفر تخ هيفر لمحظيفر كالرد ةيفر كيفر  13
 //737. 060. كليفر مايفر يحدثيفر لييفر ىكيفر مفيفر رنهيفر  دييفر  14
 **000. 549. أش ريفر باننييفر م ريفر مسيطريفر عمىيفر أمكريفر حياتي 15

يفر //يفر م ريفر دالةيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 0.05*يفر يفر دالةيفر عنديفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 0.01**يفر دالةيفر عنديفر 

ال زكيفر السببييفر الداخمي(يفر تتمتهيفر بم امالتيفر تب فيفر مفيفر خالؿيفر اللدكؿيفر الساب يفر أفيفر  قراتيفر الب ديفر األكؿيفر )
،يفر ح ثيفر تراكحتيفر م امالتيفر يفر 0.05،يفر يفر 0.01ارتباأيفر قكيةيفر كدالةيفر إحرائيابيفر عنديفر مستكىيفر داللةيفر أقليفر مفيفر 

(،يفر كىذايفر  دؿيفر عمىيفر أفيفر  قراتيفر الب ديفر األكؿيفر تتمتهيفر بم امالتيفر ردؽيفر 0.93يفر –يفر 0.50االرتباأيفر ب فيفر )
تيفر م ريفر داالتيفر إحرائيابيفر  مذلؾيفر  لبيفر (يفر  يذهيفر اللقرا14،يفر 13،يفر 11مرتل ة.يفر مايفر عدايفر اللقراتيفر التاليةيفر )

 حذ يمايفر مفيفر الب د.
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( يوضح معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات للبعد الثاني )العزو السببي 12جدول )
 (34الخارجي( والدرجة الّلية للبعد )ن=

معامل  الفقرة #
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 **002. 519. أللميفر إلىيفر ترر اتييفر بسببيفر تلاىليفر مفيفر حكلي 16
 **004. 486. أ تقديفر إلىيفر أشخاصيفر  تقبمكني 17
 **005. 467. أش ريفر أننييفر منتقديفر مفيفر ا خريفيفر  18
 **008. 444. الرد ةيفر كالحظيفر  م بافيفر دكرابيفر ميمابيفر  ييفر حياتي 19
يفر بويفر ا خريفيفر مفيفر حكلي 20  **000. 708. مشكالتييفر بسببيفر مايفر يقـك
 **000. 771. أرمبيفر بالتخمصيفر مفيفر ذاتييفر بسببيفر مايفر أكالويفر مفيفر مشكالت 21
 **000. 851. عدـيفر تقد ريفر ا خريفيفر لييفر د  نييفر يفر لمحاكلةيفر االنتحاريفر  22
 **000. 664. مايفر د  نييفر لمحاكلةيفر االنتحاريفر ىييفر الخال اتيفر األسريةيفر  23
 *033. 367. مايفر يردريفر منييفر مفيفر ترر اتيفر كسمككياتيفر بسببيفر حظييفر الس ت 24
 *042. 350. الظركؼيفر المحيطةيفر تدعكيفر إلىيفر الش كريفر باهحباأيفر كالكيبة 25
 **000. 694. لتييفر لالنتحاريفر كانتيفر ملرديفر للتيفر انتباهيفر ا خريفيفر لييفر محاكيفر  26
 //441. 137.- أنايفر  رديفر ل ديفر كلكفيفر ظرك ييفر ل متييفر ىكذا 27
 **004. 481. أريديفر الحياةيفر كلكفيفر ترر اتيفر مفيفر حكلييفر ل متنييفر أحاكؿيفر االنتحار 28
 **000. 618. الق كديفر التييفر يلر يايفر الملتمه)ال اداتيفر كالتقال د(يفر د  تنييفر لمحاكلةيفر االنتحار 29
 **000. 723. أش ريفر أفيفر نظرةيفر ا خريفيفر لييفر السمبيةيفر د  تنييفر لمحاكلةيفر االنتحاريفر  30
 **002. 510. اعتقديفر أفيفر الحياةيفر حظيفر كليستيفر عمليفر ككلاحيفر  31
 *024. 387. ظرك ييفر االقتراديةيفر الس ئةيفر د  تنييفر لمحاكلةيفر االنتحار 32
 **001. 550. م ياأعتقديفر أفيفر حياةيفر األ راديفر تتمثريفر بقكىيفر خارليةيفر اليفر سيطرةيفر ليـيفر عيفر  33
 **000. 653. حاكلتيفر االنتحاريفر ألحظىيفر باىتماـيفر مفيفر حكلي 34

يفر //يفر م ريفر دالةيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 0.05*يفر يفر دالةيفر عنديفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 0.01**يفر دالةيفر عنديفر 

تب فيفر مفيفر خالؿيفر اللدكؿيفر الساب يفر أفيفر  قراتيفر الب ديفر الثانييفر )ال زكيفر السببييفر الخارلي(يفر تتمتهيفر بم امالتيفر 
،يفر ح ثيفر تراكحتيفر م امالتيفر يفر 0.05،يفر يفر 0.01إحرائيابيفر عنديفر مستكىيفر داللةيفر أقليفر مفيفر يفر ارتباأيفر قكيةيفر كدالة
(،يفر كىذايفر  دؿيفر عمىيفر أفيفر  قراتيفر الب ديفر الثانييفر تتمتهيفر بم امالتيفر ردؽيفر 0.85يفر –يفر 0.35االرتباأيفر ب فيفر )

 (يفر  يذهيفر اللقرةيفر م ريفر دالةيفر إحرائيابيفر  مذلؾيفر  لبيفر حذ يايفر مفيفر الب د.27مرتل ة.يفر مايفر عدايفر اللقرةيفر )
يفر 

يفر 

يفر 
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 للمقياس: ثانيًا: معامالت الثبات

لمتحق يفر مفيفر م ػامالتيفر الثبػاتيفر لممقيػاسيفر قػاـيفر الباحػثيفر بحسػابيفر الثبػاتيفر بػثالثيفر طػرؽيفر كىمػا:يفر طريقػةيفر أللػايفر 
كركنباخيفر كطريقةيفر التلزئةيفر النرليةيفر كطريقػةيفر لثمػاف،يفر كسػكؼيفر ن ر ػيايفر بالتلرػ ليفر مػفيفر خػالؿيفر اللػدكؿيفر 

 التالي:
ومعامل ( يوضح معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية 13جدول )

 جثمان لمقياس العزو السببي وابعاده لدى محاولي االنتحار في قطاع غزة

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات أبعاد مقياس العزو السببي
 طريقة التجزئة النصفية

معامل ارتباط  معامل جتمان
 بيرسون 

معادلة سبيرمان 
 براون 

 0.92 0.92 0.85 92. 12 ال زكيفر السببييفر الداخمي
 0.86 0.86 0.75 88. 18  زكيفر السببييفر الخارليال

 1/ر+يفر 2م ادلةيفر سب رمافيفر براكفيفر الم دلةيفر =يفر ر*

 كرونباخ: –معامالت الثبات بطريقة ألفا  -1
تـيفر حسابيفر م امالتيفر الثباتيفر يفر باستخداـيفر م امليفر أللايفر كركيفر نباخيفر  قديفر بمػغيفر يفر لمب ػديفر األكؿيفر )يفر ال ػزكيفر السػببييفر 

،يفر كىػذايفر دل ػليفر 0.88 زكيفر السببييفر الخارلييفر (يفر بمػغيفر ،يفر كم امليفر الثباتيفر لمب ديفر الثانييفر )يفر اليفر 0.92الداخمي(يفر 
يفر كا ييفر عمىيفر أفيفر أب اديفر المقياسيفر تتمتهيفر بم امليفر ثباتيفر عالييفر كمرتله.

يفر :يفر م امالتيفر الثباتيفر بطريقةيفر التلزئةيفر النرلية:2
تـيفر حسابيفر م امالتيفر الثباتيفر باستخداـيفر طريقةيفر التلزئةيفر النرلية،يفر ح ثيفر تـيفر قسمةيفر بنكديفر كليفر 

يفر االرتباأ يفر حسابيفر م امل يفر ثـ يفر كمف يفر إلىيفر نرل ف، يفر كملمكعيفر يفر ب د يفر  قراتيفر النرفيفر األكؿ يفر ملمكع ب ف
يفر بيذهيفر  يفر األكؿ يفر لمب د يفر ارتبػاأيفر ب رسػكف يفر م امػل يفر ح ثيفر بمغ يفر عمىيفر لده،  قراتيفر النرفيفر الثانييفر لكليفر ب د

يفر ) يفر 0.85الطريقػة يفر سب رماف يفر م ادلة يفر استخداـ يفر كب د يفر الثباتيفر يفر -(، يفر م امل يفر أربح يفر الم دلة براكف
يفر السببييفر 0.92) يفر ال زك يفر ) يفر األكؿ يفر الب د يفر أف يفر كا ييفر عمى يفر دل ل يفر كىذا يفر ثباتيفر (، يفر بدرلة يفر  تمته الداخمي(

يفر  يفر الخارلي( يفر السببي يفر ال زك يفر ) يفر الثاني يفر لمب د يفر ب رسكف يفر ارتباأ يفر م امل يفر بمغ يفر كما كب ديفر يفر 0.75عالية.
(،يفر كىذايفر دل ليفر كا ييفر عمىيفر 0.86براكفيفر الم دلةيفر أربحيفر م امليفر الثباتيفر )يفر -استخداـيفر م ادلةيفر سب رمافيفر 

 لخارلي(يفر  تمتهيفر بدرلةيفر ثباتيفر عالية.أفيفر الب ديفر الثانييفر )يفر ال زكيفر السببييفر ا
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 اَلساليب اإلحصائية:
يفر اهحرائي يفر التحم ل يفر برنامج يفر خالؿ يفر مف يفر النتائج يفر كتحم ل يفر بتلريغ يفر الباحث  Statisticalقاـ

Package for the Social Sciences (SPSS 22.0) يفر األسال بيفر يفر استخداـ يفر تـ يفر كقد ،
يفر اهحرائيةيفر التالية:

كالػكزفيفر النسػبةيفر المئكيػةيفر كالمتكسػ يفر الحسػابييفر كاالنحػراؼيفر الم يػارييفر يفر إحصاءات وصفية منيا: -1
يفر النسبي.

 لم ر ةيفر ثباتيفر  قراتيفر المقا يس.يفر (:Cronbach's Alphaمعامل ألفا كرونباخ ) -2
كيست مليفر لمتمكديفر مػفيفر يفر :(Split half methods)معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية -3

 أفيفر المقا يسيفر لد يايفر درلاتيفر ثباتيفر مرتل ة.
فيفر رػدؽيفر لمتحقػ يفر مػيفر (:Person Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) -4

االتسػػاؽيفر الػػداخمييفر بػػ فيفر  قػػراتيفر االختبػػاريفر كالدرلػػةيفر الكميػػةيفر لممقػػا يس،يفر كلقيػػاسيفر درلػػةيفر االرتبػػاأيفر 
يفر يستخدـيفر ىذايفر االختباريفر لدراسةيفر ال القةيفر ب فيفر المتن رات.

 لكشفيفر داللةيفر اللركؽيفر ب فيفر متكسطاتيفر ع نت فيفر مستقمت ف.يفر اختبار )ت( لعينتين مستلقتين: -5
فيفر داللػةيفر اللػركؽيفر بػبفيفر متكسػطاتيفر لبيػايفر (:One-Way ANOVAتحليل التبـاين اَلحـادي ) -6

 ثالثيفر  ئاتيفر  مكثر.
:يفر لم ر ةيفر اتلاهيفر اللػركؽيفر كداللتيػايفر بػ فيفر  ئػاتيفر كػليفر متن ػريفر مػفيفر متن ػراتيفر ال كامػليفر اختبار شيفيو -7

 الديمنرا يةيفر كتمث رىايفر عمىيفر مقايسيفر الدراسة.
يفر 
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 الفصل الخامس
 عرض نتائج الدراسة وتفسيرىا

 مقدمة:

 يمػػػايفر  مػػػييفر عر ػػػابيفر لمنتػػػائجيفر التػػػييفر تػػػـيفر الحرػػػكؿيفر عم يػػػايفر باسػػػتخداـيفر أدكاتيفر الدراسػػػةيفر كالم اللػػػاتيفر 
اهحرػائيةيفر ك قػػابيفر ألسػػئمةيفر الدراسػػةيفر ك ر ػػياتيا،يفر كسػػ تـيفر عػػرضيفر النتػػائجيفر الخارػػةيفر بتسػػاؤالتيفر الدراسػػةيفر ثػػـيفر 

يفر عرضيفر النتائجيفر الخارةيفر بلر ياتيفر الدراسة.يفر يفر 

 فرضية التوزيع الطبيعي للبيانات: ىل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال؟

لقيػػاسيفر مػػدىيفر Kolmogorov Smirnovلمتحقػػ يفر مػػفيفر رػػحةيفر اللر ػػيةيفر تػػـيفر اسػػتخداـيفر اختبػػار
يفر اعتداليةيفر البيانات،يفر كالنتائجيفر مك حةيفر مفيفر خالؿيفر اللدكؿيفر التالي:

 للتوزيع الطبيعي Kolmogorov Smirnov( نتائج اختبار 14جدول )
 مستوى الداللة Zاختبار  البعد مقياس ال

مقياسيفر 
المساندةيفر 
 االلتماعية

 170.// 1.109 المساندةيفر الكلدانية
 013.* 1.585 المساندةيفر الم ر يةيفر 
 149.// 1.139 المساندةيفر الماديةيفر 

 175.// 1.103 المساندةيفر التقد رية

 042.* 1.392 المساندةيفر باهمداديفر االلتماعي)الرحبةيفر االلتماعية(

 258.// 1.011 الدرلةيفر الكميةيفر لمقياسيفر المساندةيفر االلتماعية
مقياسيفر 
ال زكيفر 
 السببي

 203.// 1.069 ال زكيفر السببييفر الداخمي

 148.// 1.142 ال زكيفر السببييفر الخارلي

يفر //يفر م ريفر دالة

لقديفر أظيرتيفر النتائجيفر الخارةيفر بالتكزيهيفر الطبي ييفر لمبياناتيفر بمفيفر البياناتيفر تتبهيفر التكزيهيفر الطبي ي،يفر يفر 
مفيفر م ظـيفر المتن راتيفر تتبهيفر التكزيهيفر الطبي ي،يفر ح ثيفر بمنتيفر قيمةيفر مستكىيفر الداللةيفر أكبريفر كح ثيفر ظيريفر ب

يفر ،يفر كليذايفر  لبيفر استخداـيفر اهحراءاتيفر الم مميةيفر لحلابةيفر عمىيفر تساؤالتيفر ك ر ياتيفر الدراسة.0.05مفيفر 
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يفر تساؤالت الدراسة: 
 التساؤل اَلول: ما مستوى المساندة االجتماعية لدى محاولي االنتحار في قطاع غزة؟

لمت ػػرؼيفر عمػػىيفر مسػػتكىيفر المسػػاندةيفر االلتماعيػػةيفر لػػدىيفر محػػاكلييفر االنتحػػاريفر  ػػييفر قطػػاعيفر مػػزة،يفر يفر  قػػديفر قػػاـيفر يفر يفر يفر يفر 
الباحثيفر بحسػابيفر المتكسػ يفر الحسػابييفر كاالنحػراؼيفر الم يػارييفر كالػكزفيفر النسػبييفر لػدرلاتيفر مقيػاسيفر المسػاندةيفر 

لؾيفر مك ػػحةيفر مػػفيفر االلتماعيػػةيفر كاب ػػادهيفر لػػدىيفر محػػاكلييفر االنتحػػاريفر  ػػييفر قطػػاعيفر مػػزة،يفر كالنتػػائجيفر الخارػػةيفر بػػذ
يفر ؿيفر التالي:خالؿيفر اللدكيفر 
(  يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لمقياس المساندة 15جدول )

 (223االجتماعية لدى محاولي االنتحار في قطاع غزة ) ن=

عدد   مقياس المساندة االجتماعية
 الفقرات

الدرجة 
االنحراف  المتوسط الّلية

 المعياري 

الوزن 
النسبي 
% 

 الترتيب

 3 53.8 11.6 40.3 75 15 لكلدانيةالمساندةيفر ا
 4 52.9 5.7 18.5 35 7 المساندةيفر الم ر يةيفر 
 5 50.4 8.5 30.2 60 12 المساندةيفر الماديةيفر 

 1 59.8 5.8 20.9 35 7 المساندةيفر التقد رية
المساندةيفر باهمداديفر 

 االلتماعي)الرحبةيفر االلتماعية(
9 45 26.6 7.7 59.0 2 

الدرلةيفر الكميةيفر لمقياسيفر المساندةيفر 
 اللتماعيةا

50 250 136.5 33.1 54.6 
 
يتم حساب الوزن النسبي بقسمة الوسط الحسابي لّل بعد على الدرجة الّلية لّل بعد ثم ضرب الناتج في 
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أظيرتيفر النتائجيفر إلىيفر أفيفر متكس يفر الدرلةيفر الكميةيفر لمقيػاسيفر المسػاندةيفر االلتماعيػةيفر لمحػاكلييفر االنتحػاريفر يفر يفر يفر يفر 

%،يفر كىػػذايفر 54.6درلػػةيفر كبػػكزفيفر نسػػبييفر يفر 33.1م يػػارييفر يفر درلػػةيفر كبػػانحراؼيفر 136.5 ػػييفر قطػػاعيفر مػػزةيفر بمػػغيفر 
 دؿيفر عمىيفر أفيفر مستكىيفر المساندةيفر االلتماعيةيفر عنديفر محاكلييفر االنتحاريفر متكسػطة،يفر كبمػايفر أفيفر المقيػاسيفر لديػويفر 

%،يفر كيميػػويفر  ػػييفر 59.8خمسػػةيفر أب ػػاديفر  قػػديفر أحتػػليفر ب ػػديفر المسػػاندةيفر التقد ريػػةيفر المرتبػػةيفر األكلػػىيفر كبػػكزفيفر نسػػبييفر 
%،يفر ثـيفر لاءيفر  ييفر المرتبةيفر الثالثةيفر ب ديفر 59اعييفر بكزفيفر نسبييفر المرتبةيفر الثانيةيفر ب ديفر المساندةيفر باهمداديفر االلتم

%،يفر كلػػاءيفر  ػػييفر المرتبػػةيفر الراب ػػةيفر ب ػػديفر المسػػاندةيفر الم ر يػػةيفر بػػكزفيفر 53.8المسػػاندةيفر الكلدانيػػةيفر بػػكزفيفر نسػػبييفر 
%،يفر  ػػييفر حػػ فيفر لػػاءيفر  ػػييفر المرتبػػةيفر الخامسػػةيفر كاألخ ػػرةيفر ب ػػديفر المسػػاندةيفر الماليػػة،يفر كممػػايفر سػػب يفر 52.9نسػػبييفر 

ىايفر محػاكلييفر االنتحػاريفر تقريبػايفر تترػنفيفر عمػىيفر أنيػايفر متكسػطةيفر  ت حيفر بمفيفر لميهيفر أب اديفر المساندةيفر التييفر تمقكيفر 
%(،يفر ىػػذايفر ي طػػييفر مؤشػػريفر عمػػىيفر أفيفر محػػاكلييفر االنتحػػاريفر بحالػػةيفر إلػػىيفر 59.8يفر -%50.4كتراكحػػتيفر بػػ فيفر )

يفر تقديـيفر مساندةيفر  ييفر اللانبيفر المادييفر كالكلدانييفر كالم ر ييفر بشكليفر أكثريفر مفيفر ذلؾ.
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النػػػػزييفر تترػػػػفيفر يفر ي ػػػػزكيفر الباحػػػػثيفر النت لػػػػةيفر إلػػػػىيفر أفيفر طبي ػػػػةيفر ال القػػػػاتيفر االلتماعيػػػػةيفر  ػػػػييفر ملتم نػػػػايفر يفر يفر 
بالمترابطػػةيفر  مػػذلؾيفر احتػػليفر ب ػػدييفر المسػػاندةيفر التقد ريػػةيفر كالمسػػاندةيفر باهمػػداديفر االلتمػػاعييفر أعمػػىيفر درلػػةيفر عمػػىيفر 
الػػكزفيفر النسػػػبييفر كىػػػذايفر األمػػػريفر متكقػػػهيفر ككننػػايفر ن ػػػيشيفر  ػػػييفر بق ػػػةيفر لنرا يػػػةيفر محػػدكدةيفر نتلػػػ يفر  ػػػييفر الكث ػػػريفر مػػػفيفر 

بػالنخكةيفر كالشػيامةيفر يفر ال اداتيفر كالتقال ديفر كالقيـيفر كتربطنايفر عالقةيفر األنسػابيفر كالػد فيفر  ػالملتمهيفر النػزييفر  ترػف
كتكاديفر تككفيفر لديويفر المسػاندةيفر االلتماعيػةيفر بػاللطرةيفر ب نمػايفر أظيػرتيفر النت لػةيفر أفيفر محػاكلييفر االنتحػاريفر بحالػةيفر 
إلىيفر المساندةيفر الماديةيفر كالكلدانيةيفر كالم ر ية،يفر كىذايفر  رلهيفر إلػىيفر أفيفر الملتمػهيفر النػزييفر ي ػيشيفر  ػييفر أزمػةيفر بػليفر 

لمتتاليػةيفر كالمت اقبػةيفر التػييفر ـيفر كالحػركبيفر ا2008أزماتيفر ح ثيفر الحرػاريفر الخػان يفر عمػىيفر القطػاعيفر  ػييفر ال ػاـيفر 
دمرتيفر البنيةيفر التحتيةيفر االقتراديةيفر ككث ريفر مػفيفر المرػانهيفر كاامػالؽيفر ال مػليفر داخػليفر الخػ يفر األخ ػر،يفر كمنػهيفر 
الكث ريفر مفيفر المكاديفر الخاـيفر كرككديفر نسبةيفر التكظ فيفر كزيادةيفر عدديفر البطالةيفر مفيفر ال ماؿيفر كالخريل ف،يفر كػليفر ذلػؾيفر 

كتتلػ يفر ىػذهيفر النت لػةيفر مػهيفر دراسػةيفر يفر ،ساىـيفر  ييفر تدنييفر مستكييفر المساندةيفر الماديػةيفر عنػديفر مػفيفر يحػاكؿيفر االنتحػار
يفر (2015(يفر كدراسة)يفر آدـيفر كآخركف،2013(يفر كدراسةيفر )ايلافيفر ،2006)دياب،

 
التساؤل الثاني: ما مستوى العزو السببي الداخلي والخارجي عند محاولي االنتحار في قطاع 

 غزة؟
 ػييفر يفر لمت رؼيفر عمىيفر مستكىيفر ال ػزكيفر السػببييفر الػداخمييفر كال ػزكيفر السػببييفر الخػارلييفر لمحػاكلييفر االنتحػاريفر يفر يفر يفر يفر 

قطػػػاعيفر مػػػزة،يفر يفر  قػػػديفر قػػػاـيفر الباحػػػثيفر بحسػػػابيفر المتكسػػػ يفر الحسػػػابييفر كاالنحػػػراؼيفر الم يػػػارييفر كالػػػكزفيفر النسػػػبييفر 
لدرلاتيفر ال زكيفر السببييفر الداخمييفر كالخارلييفر عنديفر محاكلييفر االنتحاريفر  ييفر قطػاعيفر مػزة،يفر كالنتػائجيفر الخارػةيفر 

يفر لؾيفر مك حةيفر مفيفر خالؿيفر اللدكؿيفر التالي:بذ
والوزن النسبي لمقياس العزو (  يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 16جدول )

 (223السببي لدى محاولي االنتحار في قطاع غزة ) ن=

عدد   مقياس العزو السببي
 الفقرات

الدرجة 
االنحراف  المتوسط الّلية

 المعياري 

الوزن 
النسبي 
% 

 الترتيب

 2 65.4 8.5 39.2 60 12 ال زكيفر السببييفر الداخمي
 1 75.5 12.5 68.0 90 18 ال زكيفر السببييفر الخارلي

يتم حساب الوزن النسبي بقسمة الوسط الحسابي لّل بعد على الدرجة الّلية لّل بعد ثم ضرب الناتج في 
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أظيػػرتيفر النتػػائجيفر إلػػىيفر أفيفر متكسػػ يفر درلػػاتيفر ال ػػزكيفر السػػببييفر الػػداخمييفر عنػػديفر محػػاكلييفر االنتحػػاريفر  ػػييفر يفر يفر يفر يفر يفر 
دؿيفر %،يفر كىػػذايفر  ػػ65.45درلػػةيفر كبػػكزفيفر نسػػبييفر يفر 8.5درلػػةيفر كبػػانحراؼيفر م يػػارييفر يفر 39.2قطػػاعيفر مػػزةيفر بمػػغيفر 

عمىيفر أفيفر مستكىيفر ال زكيفر السببييفر الداخمييفر عنػديفر محػاكلييفر االنتحػاريفر بشػكليفر أكبػريفر مػفيفر متكسػ ،يفر  ػييفر حػ فيفر 
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درلػةيفر كبػكزفيفر يفر يفر 12.5درلػةيفر كبػانحراؼيفر م يػارييفر يفر 68.0بمغيفر متكسػ يفر درلػاتيفر ال ػزكيفر السػببييفر الخػارلييفر 
%يفر ،يفر كىذايفر  دؿيفر عمىيفر أفيفر مستكىيفر ال زكيفر السببييفر الخارلييفر عنديفر محاكلييفر االنتحػاريفر مرتلػهيفر 75.5نسبييفر 

 ت ػػحيفر بػػمفيفر مسػػتكىيفر ال ػػزكيفر السػػػببييفر الخػػارلييفر أكثػػريفر مػػفيفر مسػػتكىيفر ال ػػزكيفر الػػداخمييفر عنػػػديفر ،يفر ممػػايفر سػػب يفر 
يفر محاكلييفر االنتحار.يفر 

يلسريفر الباحثيفر ىذهيفر النت لةيفر مػفيفر خػالؿيفر عممػويفر المباشػريفر مػهيفر ىػذهيفر ال  نػةيفر ح ػثيفر تكقػهيفر الباحػثيفر ىػذهيفر يفر يفر يفر يفر يفر 
النت لةيفر كي زكيفر ذلؾيفر إلىيفر الخرائصيفر كرلاتيفر األشػخاصيفر ذكييفر ال ػزكيفر الخػارلييفر تنطبػ يفر بشػكليفر كب ػريفر 

اللئػػػةيفر مػػػفيفر محػػػاكلييفر االنتحػػػاريفر ح ػػػثيفر قيػػػاـيفر ىػػػؤالءيفر االشػػػخاصيفر بمحاكلػػػةيفر االنتحػػػاريفر ىػػػكيفر  ػػػييفر عمػػػىيفر ىػػػذهيفر 
النالبيفر للتيفر انتباهيفر االخريف،يفر خارةيفر أنيـيفر يش ركفيفر بمفيفر ظركؼيفر حياتيـيفر كم يشتيـيفر نتاجيفر ترر اتيفر أكيفر 

(يفر بػمفيفر خرػائصيفر  ئػةيفر ال ػزكيفر الخػارلييفر 70،2009سمككياتيفر االخريفيفر نحكىـ،يفر كىذايفر  تل يفر مهيفر )الزيف:
االخػػػػريفيفر مػػػػفيفر االبػػػػاءيفر كاألسػػػػرةيفر كم ػػػػرىـيفر يمتمكػػػػكفيفر السػػػػيطرةيفر عمػػػػىيفر األحػػػػداثيفر يفر بػػػػمنيـيفر لػػػػد يـيفر اعتقػػػػاديفر أف

،يفر كىػذهيفر النت لػةيفر تختمػفيفر مػهيفر تن ػريفر األحػداثيفر ألنيػايفر مقػدرةيفر مسػبقابيفر كي تقدكفيفر بمنويفر اليفر لدكىيفر مفيفر محاكلييفر 
يفر .(2010(يفر كتختمفيفر مهيفر دراسة)دالشة،2010(يفر يفر كدراسةيفر )النباري،2011دراسةيفر )الزؽ،

  الدراسة: فرضيات

ين الفرضية اَلولى: ال ت وجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين المساندة االجتماعية ُو
 العزو السببي الداخلي والعزو السببي الخارجي عند محاولي االنتحار في قطاع غزة.

ب فيفر المساندةيفر الختباريفر رحةيفر ىذهيفر اللر يةيفر تـيفر ا لاديفر م امليفر ارتباأيفر ب رسكفيفر لدراسةيفر ال القةيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
ييفر الداخمييفر كال زكيفر السببييفر الخارلييفر عنديفر محاكلييفر االنتحاريفر  ييفر قطاعيفر االلتماعيةيفر كب فيفر ال زكيفر السبب

يفر ،يفر كالنتائجيفر المت مقةيفر بيذهيفر اللر يةيفر مك حةيفر مفيفر خالؿيفر اللدكؿيفر التالي:مزة
بين المساندة االجتماعية وُين ( يوضح معامالت ارتباط بيرسون لّشف العالقة 17جدول )

 قطاع غزة العزو السببي الداخلي والخارجي لدى محاولي االنتحار في
يفر ال زكيفر السببييفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 
يفر 

 المساندةيفر االلتماعية
 ال زكيفر السببييفر الخارلي ال زكيفر السببييفر الداخمي

 **598.- **543.- المساندةيفر الكلدانية
 **476.- **390.- المساندةيفر الم ر ية
 **560.- **529.- المساندةيفر المادية
 **480.- **466.- المساندةيفر التقد رية

 **425.- **647.- باهمداديفر االلتماعي)الرحبةيفر االلتماعية(يفر المساندة
 **617.- **624.- الدرلةيفر الكميةيفر لمقياسيفر المساندةيفر االلتماعية

يفر م ريفر دالةيفر احرائيايفر \\يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 0.05*يفر دالةيفر احرائيايفر عنديفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 0.01**يفر دالةيفر عنديفر 
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 يلي: تبين من خالل الجدول السابق ما
  يفر يفر عكسية يفر عالقة يفر كلكد يفر النتائج يفر االلتماعيةيفر أظيرت يفر المساندة يفر ب ف يفر إحرائية يفر داللة ذات

يفر المساندةيفر  يفر المادية، يفر المساندة يفر الم ر ية، يفر المساندة يفر الكلدانية، يفر )المساندة يفر التالية كأب ادىا
التقد رية،يفر المساندةيفر االلتماعية(يفر كب فيفر ال زكيفر السببييفر الداخمييفر لدىيفر محاكلييفر االنتحاريفر  ييفر 

يفر االل يفر المساندة يفر مستكى يفر ارتله يفر كمما يفر  دؿ يفر كىذا يفر انخلضيفر قطاعيفر مزة، يفر كمما يفر كأب ادىا تماعية
 مستكىيفر ال زكيفر السببييفر الداخمييفر لمحاكلييفر االنتحاريفر  ييفر قطاعيفر مزةيفر كال كسيفر رحيح.يفر 

  يفر االلتماعيةيفر يفر المساندة يفر ب ف يفر إحرائية يفر داللة يفر ذات يفر عكسية يفر عالقة يفر كلكد يفر النتائج أظيرت
يفر المساندةيفر  يفر المادية، يفر المساندة يفر الم ر ية، يفر المساندة يفر الكلدانية، يفر )المساندة يفر التالية كأب ادىا

تقد رية،يفر المساندةيفر االلتماعية(يفر كب فيفر ال زكيفر السببييفر الخارلييفر لدىيفر محاكلييفر االنتحاريفر  ييفر ال
يفر انخلضيفر  يفر كمما يفر كأب ادىا يفر االلتماعية يفر المساندة يفر مستكى يفر ارتله يفر كمما يفر  دؿ يفر كىذا قطاعيفر مزة،

 مستكىيفر ال زكيفر السببييفر الخارلييفر لمحاكلييفر االنتحاريفر  ييفر قطاعيفر مزةيفر كال كسيفر رحيح.يفر 
يفر الباحث يفر كىييفر يلسر يفر السابقة يفر كال زكيفر يفر النت لة يفر االلتماعية يفر المساندة يفر ب ف يفر ما يفر عكسية يفر عالقة كلكد

يفر االلتماعيةيفر  يفر المساندة يفر ك اعمية يفر االلتماعية يفر المساندة يفر كدكر يفر أىمية يفر إلى يفر كالخارلي يفر الداخمي السببي
يفر كثقتيـيفر  يفر الكث ريفيفر عمىيفر تحق  يفر ذكاتيـ، يفر النزييفر تساعد يفر  ييفر الملتمه يفر كأنكاعيا يفر االلتماعية  المساندة

يفر كاال يفر المسئكلية يفر كتحمميـ يفر  األ راديفر بمنلسيـ يفر سمككو يفر كتق يـ يفر اللرد يفر كتككفيفر شخرية يفر عمىيفر ذكاتيـ عتماد
يفر تحمليفر  يفر عمى يفر قادركف يفر أنيـ يفر كي تقدكف يفر م رىـ يفر مف يفر أكثر يفر ذاتية يفر بثقة يفر يش ركف يفر الداخمي يفر ال زك ذكك
يفر عمىيفر إدراؾيفر قدراتيـيفر  يؤالءيفر  ترلكفيفر بقدرتيـيفر عمىيفر اتخاذيفر قراراتيـيفر دكفيفر  المسئكليةيفر كيقيـيفر سمككيـيفر بناءب

يفر كيفر  يفر االخريف، يفر  تل يفر مهالنظريفر إلىيفر مساندة يفر أفيفر االشخاصيفر ذكييفر 41:2008)الخش مي،يفر دراسةيفر ىذا )
ال زكيفر الداخمييفر أكثريفر ذكاءيفر كأكثريفر نلاحابيفر كأقليفر مسا رة،يفر كيؤدكفيفر السمككياتيفر التييفر تؤكديفر عمىيفر المسئكليةيفر 
الشخريةيفر كىـيفر أكثريفر اعتداالبيفر  ييفر ت ريضيفر أنلسيـيفر لمخطريفر كاألذى،يفر أمايفر األ راديفر ذكاتيفر ال زكيفر الخارلييفر 

يفر لممساعدة يفر بحالة يفر أنيـ يفر لمحظيفر كالقدرةيفر يفر  يش ركف يفر ىي يفر حياتيـ يفر أف يفر كي تقدكف يفر االخريف يفر مف كالمؤازرة
يفر الخارلييفر ال زكيفر ذكييفر يفر اال راديفر أفيفر (19:2011)ال لاري،يفر دراسةيفر تحتيفر تررؼيفر االخريف،يفر كىذايفر  تل يفر مه

يفر الذاتيفر تكليويفر عمىيفر القدرةيفر يممككفيفر يفر كاليفر تلك رىـيفر  ييفر كحذركفيفر يفر كمترددكفيفر يفر بالنلسيفر ثقةيفر كأقليفر مساندةيفر أكثريفر ىـ

يفر بلميهيفر المساندةيفر إلىيفر حالةيفر أكثريفر ىـيفر الخارلييفر ال زكيفر ذككيفر بمفيفر لباحثايفر  رىيفر يفر لذلؾيفر النلسيفر  ب يفر أك

يفر انكاعيا.
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الفرضية الثانية: ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية للمساندة االجتماعية )المتغيرات المستقلة( 
في  وعلى العزو السببي الداخلي والعزو السببي الخارجي )المتغيرات التابعة( لمحاولي االنتحار

 ة.قطاع غز 
لحلابػػةيفر عمػػىيفر ىػػذهيفر اللر ػػػيةيفر تػػـيفر إلػػراءيفر تحم ػػليفر االنحػػػداريفر الخطػػييفر المت ػػدديفر بالطريقػػةيفر الترال يػػػةيفر يفر يفر يفر يفر يفر 

Stepwise لمت ػػرؼيفر عمػػىيفر المتن ػػراتيفر التػػييفر يمكنيػػايفر التنبػػؤيفر بداللػػةيفر إحرػػائيةيفر لم ػػزكيفر السػػببييفر الػػداخمييفر يفر
ةيفر التاليػةيفر كال زكيفر السببييفر الخػارلييفر )المتن ػراتيفر التاب ػة(،يفر  قػديفر تػـيفر إدخػاؿيفر متن ػراتيفر المسػاندةيفر االلتماعيػ

)المسػػاندةيفر الم ر يػػة،يفر المسػػاندةيفر الكلدانيػػة،يفر المسػػاندةيفر الماديػػة،يفر المسػػاندةيفر التقد ريػػة،يفر المسػػاندةيفر بالرػػحبةيفر 
االلتماعية،يفر الدرلةيفر الكميةيفر لممساندةيفر االلتماعية(،يفر  قديفر تـيفر التكقفيفر عنديفر الخطكةيفر الثالثػةيفر لمنمػكذج،يفر  قػديفر 

ؤيفر بػالمتن راتيفر التاب ػة،يفر كىػييفر مرتبػةيفر تـيفر الحركؿيفر عمىيفر أ  ليفر المتن راتيفر التييفر ليايفر داللةيفر أكثريفر  ييفر التنب
حسػػػبيفر قػػػكةيفر تمث رىػػػايفر كتلسػػػ رىايفر لمتبػػػا فيفر الكمػػػييفر  ػػػييفر درلػػػاتيفر ال ػػػزكيفر السػػػببييفر الػػػداخمييفر كالخػػػارلييفر لػػػدىيفر 

يةيفر مك ػػحةيفر مػػفيفر خػػالؿيفر اللػػدكؿيفر محػػاكلييفر االنتحػػاريفر  ػػييفر قطػػاعيفر مػػزة،يفر كالنتػػائجيفر الخارػػةيفر بيػػذهيفر اللر ػػ
يفر التالي:

قة التراجعية للمساندة ( ملخص نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد بالطري18جدول)
االجتماعية )المتغيرات المستقلة( وعلى العزو السببي الداخلي والخارجي )المتغيرات التابعة( 

 لمحاولي االنتحار في قطاع غزة
المتغيرات 
المعامل  المتغيرات المستقلة التابعة

 Bالبائي 
 بيتا الخطأ المعياري 

مستوى  "tقيمة "
 Std. Error Beta الداللة

العزو السببي 
 الداخلي

 0.001** 33.406   1.878 62.725 الثباتيفر 
 0.001** 2.132 236. 165. 352. المساندةيفر الم ر يةيفر 

المساندةيفر باهمداديفر االلتماعي)الرحبةيفر 
 االلتماعية(

-.341 .101 -.306 -3.375 
**0.001 

 0.001** 3.978- 595.- 039. 153.- الدرلةيفر الكميةيفر لمقياسيفر المساندةيفر االلتماعية
     **60.5 (199، 3قيمة ف )

    يفر 0.47 معامل االرتباط المعدل

العزو السببي 
 الخارجي

 0.001** 33.68  2.96 99.58 الثباتيفر 
 *03. 2.14 25. 26. 56. المساندةيفر الم ر يةيفر 

المساندةيفر باهمداديفر االلتماعي)الرحبةيفر 
 *05. 1.98 18. 16. 30. االلتماعية(

 0.001** 6.02- 97.- 06. 37.- يةيفر لمقياسيفر المساندةيفر االلتماعيةالدرلةيفر الكم
    يفر **43.7 (199، 3قيمة ف )

    يفر 0.39 معامل االرتباط المعدل
يفر م ريفر دالةيفر إحرائيابيفر يفر \\يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 0.05*يفر دالةيفر إحرائيابيفر عنديفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 0.01**يفر دالةيفر إحرائيابيفر عنديفر 
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 يلي: تبين من خالل الجدول السابق ما
 داللةيفر إحرائيةيفر يفر يفر جيفر المك حةيفر  ييفر اللدكؿيفر الساب يفر كلكديفر تمث ريفر لكىرييفر ذكأظيرتيفر النتائ 

P-value<0.01) يفر  ييفر يفر لمحاكلييفر االنتحار يفر الداخمي يفر السببي يفر ال زك يفر عمى يفر االلتماعية يفر لممساندة ،)
يفر الم ر ية،يفر  يفر )المساندة يفر  يفر التالية يفر كاالب اد يفر الكمية يفر االلتماعية يفر المساندة يفر بمف يفر لكحظ يفر  قد يفر مزة، قطاع

يفر أ  يفر مف يفر االلتماعية( يفر محاكلييفر الرحبة يفر لدى يفر الداخمي يفر السببي يفر ال زك يفر بدرلة يفر لمتنبؤ يفر المتن رات  ل
يفر السببييفر الداخمييفر نسبةيفر  يفر  سرفيفر مفيفر التبا فيفر الكمييفر  ييفر درلاتيفر ال زك يفر كقد االنتحاريفر  ييفر قطاعيفر مزة،

يفر المتبقيةيفر ترلهيفر إلىيفر عكامليفر أخرى،يفر كمفيفر نتائجيفر تحم ليفر االنحداريفر تب فيفر أنويفر كممايفر 47 يفر النسبة يفر أما ،%
بدرلةيفر كاحدةيفر كممايفر أدىيفر ذلؾيفر إلىيفر ارتلاعيفر مستكىيفر ال زكيفر السببييفر بيفر ارتلهيفر مستكىيفر المساندةيفر الم ر يةيفر 

يفر أدىيفر ذلؾيفر إلىيفر يفر 0.35 يفر كمما يفر االلتماعية يفر ارتلهيفر مستكىيفر الرحبة يفر كمما يفر  ييفر ح فيفر لكحظيفر بمنو درلة,
يفر السببييفر الداخمييفر بيفر انخلاضيفر مستكىيفر ال يفر ارتلهيفر مستكىيفر درلةيفر 0.341 زك يفر كمما يفر لكحظيفر بانو يفر كما ،

درلةيفر كال كسيفر يفر 0.15تكىيفر ال زكيفر السببييفر الداخمييفر بيفر المساندةيفر االلتماعيةيفر الكميةيفر كممايفر انخلضيفر مس
يفر رحيح.يفر 

  أظيرتيفر النتائجيفر المك حةيفر  ييفر اللدكؿيفر الساب يفر كلكديفر تمث ريفر لكىرييفر ذكيفر داللةيفر إحرائيةيفرP-
value<0.01) يفر لممساندةيفر االلتماعيةيفر عمىيفر ال زكيفر السببييفر الخارلييفر لمحاكلييفر االنتحاريفر  ييفر،)

االب اديفر التاليةيفر يفر )المساندةيفر الم ر ية،يفر قطاعيفر مزة،يفر  قديفر لكحظيفر بمفيفر المساندةيفر االلتماعيةيفر الكميةيفر كيفر 
يفر لدىيفر  يفر الداخمي يفر السببي يفر ال زك يفر بدرلة يفر لمتنبؤ يفر المتن رات يفر أ  ل يفر مف يفر االلتماعية( الرحبة
يفر السببييفر  يفر  سرفيفر مفيفر التبا فيفر الكمييفر  ييفر درلاتيفر ال زك يفر كقد محاكلييفر االنتحاريفر  ييفر قطاعيفر مزة،

يفر  يفر نسبة يفر نتائ39الداخمي يفر كمف يفر أخرى، يفر عكامل يفر إلى يفر ترله يفر المتبقية يفر النسبة يفر أما يفر تحم ليفر %، ج
يفر أدىيفر ذلؾيفر إلىيفر  يفر كمما يفر كاحدة يفر بدرلة يفر الم ر ية يفر ارتلهيفر مستكىيفر المساندة يفر كمما يفر تب فيفر أنو االنحدار

يفر  يفر ب يفر السببي يفر ال زك يفر مستكى يفر مستكىيفر يفر 0.56ارتلاع يفر ارتله يفر كمما يفر بمنو يفر لكحظ يفر ح ف يفر  ي درلة,
يفر أدىيفر ذلؾيفر إلىيفر ارتلاعيفر مستكىيفر ال زكيفر السببييفر الخارلييفر بيفر  يفر 0.30الرحبةيفر االلتماعيةيفر كمما

نويفر كممايفر ارتلهيفر مستكىيفر المساندةيفر االلتماعيةيفر الكميةيفر كممايفر انخلضيفر مستكىيفر درلة،يفر كمايفر لكحظيفر با
 درلةيفر كال كسيفر رحيح.يفر يفر 0.37ال زكيفر السببييفر الداخمييفر بيفر 

يفر 
 محاولي لدى االجتماعية المساندة في إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال الثالثة: الفرضية

، العمر، المستوى الجنس) التالية الديمغرافية للمتغيرات تعزى  غزة قطاع في االنتحار
التعليمي، الحالة االجتماعية، نوع اَلسرة، طبيعة المسكن، اَلداة المستخدمة ،عدد 

 (.المحاوالت
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يفر كسكؼيفر حدهيفر عمىيفر متن ريفر كليفر حسبيفر عم يايفر االلابةيفر  لبيفر  ر ياتيفر عدةيفر اللر يةيفر ىذهيفر مفيفر  نبث 

يفر التالي:يفر خالؿيفر مفيفر بالتلر ليفر ن ر يا
يفر قطاعيفر  ييفر االنتحاريفر محاكلييفر لدىيفر االلتماعيةيفر دةالمسانيفر  ييفر إحرائيةيفر داللةيفر ذاتيفر  ركؽيفر يفر تكلديفر اليفر *

يفر اللنس.يفر لنكعيفر ت زىيفر يفر مزة
يفر درلاتيفر  ييفر اللركقاتيفر لدراسةيفر مستقمت فيفر ل  نت فيفر تيفر اختباريفر استخداـيفر تـيفر ذلؾيفر رحةيفر الختبار

يفر اللر يةيفر بيذهيفر المت مقةيفر كالنتائجيفر إناث(،يفر )ذككر،يفر اللنسيفر نكعيفر لمتن ريفر ت زىيفر يفر االلتماعيةيفر المساندة

يفر التالي:يفر اللدكؿيفر خالؿيفر مفيفر مك حة
 المساندة درجات في الفروق  لّشف مستقلتين لعينتين ت اختبار يوضح (19) جدول

 (223)ن= الجنس لنوع تعزى  غزة قطاع في االنتحار لمحاولي االجتماعية

 المساندة االجتماعية وابعادىا
 (104إناثيفر )يفر ف= (99ذككريفر )يفر ف=

مستوى  قيمة ت
 اتجاه الفروق  الداللة

االنحراف  المتوسط
االنحراف  متوسطال المعياري 

 المعياري 
 م ريفر دالة 70.// 38. 11.5 40.0 11.8 40.6 المساندةيفر الكلدانية
 م ريفر دالة 70.// 39. 5.4 18.4 6.0 18.7 المساندةيفر الم ر ية
 لرالحيفر اهناث 02.* 2.34- 8.4 31.6 8.3 28.8 المساندةيفر المادية
 لةم ريفر دا 68.// 41. 6.0 20.8 5.5 21.1 المساندةيفر التقد رية

المساندةيفر باهمداديفر االلتماعي)الرحبةيفر 
 االلتماعية(

 م ريفر دالة 37.// 90.- 7.7 27.0 7.6 26.1

الدرلةيفر الكميةيفر لمقياسيفر المساندةيفر 
 االلتماعية

 م ريفر دالة 60.// 53.- 33.3 137.7 33.1 135.3

يفر م ريفر دالةيفر احرائيايفر \\يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 0.05*يفر دالةيفر عنديفر يفر يفر يفر يفر 0.01**يفر دالةيفر احرائيايفر عنديفر 

 يلي: ل الجدول السابق ماتبين من خال
  يفر  ركؽيفر يفر كلكد يفر عدـ يفر ) لكحظ يفر احرائية يفر داللة يفر ذات يفر درلاتيفر p-value>0.05لكىرية يفر  ي )

يفر الرحبةيفر  يفر التقد رية، يفر الم ر ية، يفر )الكلدانية، يفر التالية يفر كأب ادىا يفر الكمية يفر االلتماعية المساندة
يفر أنثى(،يفر كىذايفر  يفر ت زىيفر لنكعيفر اللنسيفر )ذكر، االلتماعية(يفر لدىيفر محاكلييفر االنتحاريفر  ييفر قطاعيفر مزة

يفر  تمقكفيفر  د يفر مفيفر محاكلييفر االنتحاريفر  ييفر قطاعيفر مزة ؿيفر أفيفر كاليفر مفيفر اللنس فيفر )الذككريفر كاالناث(
يفر بالرحبةيفر  يفر كمساندة يفر تقد رية يفر كمساندة يفر م ر ية يفر كمساندة يفر كلدانية يفر كمساندة يفر التماعية مساندة

 االلتماعيةيفر بشكليفر متساكي.
  يفر  ركؽيفر يفر يفر ) لكحظيفر كلكد يفر احرائية يفر ذاتيفر داللة يفر  ييفر درلاتيفر المساندةيفر p-value<0.05لكىرية )

يفر كاللركؽيفر الما يفر أنثى(، يفر اللنسيفر )ذكر، يفر لنكع يفر ت زى يفر قطاعيفر مزة يفر  ي يفر االنتحار يفر لدىيفر محاكلي دية
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كانتيفر لرالحيفر اهناث،يفر كىذايفر  دؿيفر عمىيفر أفيفر اهناثيفر تمقفيفر مساندةيفر ماديةيفر أكثريفر مفيفر األ راديفر الذككريفر 
 مفيفر محاكلييفر االنتحاريفر  ييفر قطاعيفر مزة.يفر 

 
يفر ىذهيفر الباحثيفر يلسر يفر دكفيفر يفر باالىتماـيفر حظكاييفر االنتحاريفر حاكلكايفر الذ فيفر األشخاصيفر ىؤالءيفر بافيفر النت لةيفر 

يفر اليفر ىؤالءيفر أفيفر بيـيفر المحيطكفيفر يفر   درؾيفر حياتيـ،يفر انياءيفر لمحاكلتيـيفر نظرابيفر يفر االلتماعييفر نكعيـيفر إلىيفر النظر
يفر ليـ،يفر المناسبةيفر الظركؼيفر كتك  ريفر احتيالاتيـيفر تمبيةيفر عمىيفر كال مليفر كمساندتيـيفر م يـيفر الكقكؼيفر مفيفر بد

يفر مهيفر كتختمفيفر (2002رالح)يفر دراسةيفر مهيفر تتل يفر النت لةيفر كىذهيفر أخرىيفر يفر مرةيفر الل ليفر ىذايفر  تكرريفر اليفر حتى

يفر لرالحيفر الماديةيفر المساندةيفر أفيفر الباحثيفر كي زكيفر ،(2008الحم ري)يفر كدراسةيفر (2013)يفر حسنييفر دراسة

يفر عمىيفر قدرةيفر لد يـيفر الشبابيفر أفيفر إلىيفر النزييفر يفر الملتمهيفر نظرةيفر إلىيفر  رلهيفر كىذايفر الذككريفر مفيفر أكثريفر اهناث

يفر يط فكالمحيفر االقاربيفر  ل ليفر كىذايفر محدكديفر لد يفيفر ال مليفر  ملاؿيفر اهناثيفر أمايفر ملاالت،يفر عدةيفر  ييفر ال مل

يفر احتيالاتيايفر تمبيةيفر مفيفر كليمكنكىايفر االخريف،يفر مفيفر المساعدةيفر لطمبيفر تملميفر اليفر حتىيفر ماديابيفر يفر يساندكنيايفر بيا

 .أخرىيفر يفر مرةيفر لل اليفر ىذايفر تكراريفر  تـيفر اليفر حتى
 
 في االنتحار محاولي لدى االجتماعية المساندة في إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال *

 العمرية. للفئات تعزى  غزة قطاع
 One -Wayهيفر اللر يةيفر تـيفر استخداـيفر اختباريفر تحم ليفر التبا فيفر األحادييفر )كالختباريفر رحةيفر ىذ

ANOVA يفر لدراسةيفر اللركقاتيفر  ييفر المساندةيفر االلتماعيةيفر لدىيفر محاكلييفر االنتحاريفر  ييفر قطاعيفر مزةيفر ت ػزىيفر)
سنةيفر  مايفر  كؽ(،يفر كالنتػائجيفر المت مقػةيفر بيػذهيفر يفر 31سنة،يفر يفر 30-21سنةيفر  مقل،يفر يفر 20لمتن ريفر اللئاتيفر ال مريةيفر )

يفر كؿيفر التالي:اللر يةيفر مك حةيفر مفيفر خالؿيفر اللد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يفر 
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نتائج تحليل التباين اَلحادي لّشف الفروق في المساندة االجتماعية لدى يفر يوضح (20) جدول
يفر (203)ف=محاولي االنتحار في قطاع غزة تعزى للفئات العمرية 

ابعاد المساندة 
مجموع  مصدر التباين  االجتماعية

عات  المُر
درجات 
 الحرية

متوسط 
عات مستوى  قيمة ف المُر

 لداللةا

 المساندةيفر الكلدانية
 625.// 472. 64.267 2 128.534 ب فيفر الملمكعات
 136.190 200 27238.007 داخليفر الملمكعات

  
 202 27366.542 الملمكع

   

 المساندةيفر الم ر ية
 249.// 1.400 45.672 2 91.344 ب فيفر الملمكعات
   32.617 200 6523.395 داخليفر الملمكعات

 202 6614.739 الملمكع
   

 المساندةيفر المادية
 008.** 4.912 338.913 2 677.826 ب فيفر الملمكعات
 68.993 200 13798.637 داخليفر الملمكعات

  
 202 14476.463 الملمكع

   

 المساندةيفر التقد رية
 853.// 159. 5.299 2 10.599 ب فيفر الملمكعات
 33.412 200 6682.436 داخليفر الملمكعات

  
 202 6693.034 الملمكع

   
المساندةيفر باهمداديفر 

االلتماعييفر )الرحبةيفر 
 االلتماعية(

 850.// 163. 9.601 2 19.203 ب فيفر الملمكعات
 59.023 200 11804.649 داخليفر الملمكعات

  
 202 11823.852 الملمكع

   
الدرلةيفر الكميةيفر لمقياسيفر 
 المساندةيفر االلتماعية

 574.// 556. 612.606 2 1225.212 ب فيفر الملمكعات
 1101.305 200 220261.093 اخليفر الملمكعاتد

  
 202 221486.305 الملمكع

   
يفر م ريفر دالةيفر احرائيايفر \\يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 0.05*يفر دالةيفر عنديفر يفر يفر يفر يفر 0.01**يفر دالةيفر احرائيايفر عنديفر يفر يفر 

يفر يلي:  تبين من خالل الجدول السابق  ما

 ( لػػكحظيفر عػػدـيفر كلػػكديفر  ػػركؽيفر لكىريػػةيفر ذاتيفر داللػػةيفر إحرػػائيةيفرp-value>0.05 يفر) ػػييفر درلػػاتيفر 
االلتماعيػػػػةيفر الكميػػػػةيفر كاالب ػػػػاديفر التاليػػػػةيفر )المسػػػػاندةيفر الكلدانيػػػػة،يفر المسػػػػاندةيفر الم ر يػػػػة،يفر المسػػػػاندةيفر 

المساندةيفر التقد ريػةيفر ،يفر المسػاندةيفر باهمػداديفر االلتمػاعييفر )الرػحبةيفر االلتماعيػة((يفر لػدىيفر محػاكلييفر 
سػنةيفر يفر 31سنة،يفر يفر 30-21سنةيفر  مقل،يفر يفر 20)االنتحاريفر  ييفر قطاعيفر مزةيفر بالنسبةيفر لملئاتيفر ال مريةيفر 

تن ػػريفر اللئػػاتيفر ال مريػػةيفر لمحػػاكلييفر االنتحػػاريفر لػػيسيفر ليػػايفر أثػػريفر عمػػىيفر  مػػايفر  ػػكؽ(،يفر كىػػذايفر ي نػػييفر أفيفر م
مسػػػتكىيفر المسػػػاندةيفر االلتماعيػػػةيفر الكميػػػةيفر كاب ادىػػػايفر التاليػػػةيفر )يفر الكلدانيػػػة،يفر الم ر يػػػة،يفر التقد ريػػػةيفر ،يفر 

 الرحبةيفر االلتماعية(يفر يفر عنديفر محاكلييفر االنتحاريفر  ييفر قطاعيفر مزةيفر .
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 ( لػػػػػكحظيفر كلػػػػػكديفر  ػػػػػركؽيفر لكىريػػػػػةيفر ذاتيفر داللػػػػػةيفر إحرػػػػػائيةيفرp-value<0.05 يفر) ػػػػػييفر درلػػػػػاتيفر 
سػػنةيفر يفر 20ت ػػزىيفر لملئػػاتيفر ال مريػػةيفر )المسػػاندةيفر الماديػػةيفر لػػدىيفر محػػاكلييفر االنتحػػاريفر  ػػييفر قطػػاعيفر مػػزةيفر 

سػػػنةيفر  مػػػايفر  ػػػكؽ(،يفر يفر لم ر ػػػةيفر اللػػػركؽيفر تػػػـيفر اسػػػتخداـيفر اختبػػػاريفر شػػػيليويفر يفر 31سػػػنة،يفر 30-21 مقػػػل،يفر 
يفر 20لممقارناتيفر الب ديةيفر لتلانسيفر التبا ف،يفر  قديفر لػكحظيفر بػمفيفر محػاكلييفر االنتحػاريفر الػذ فيفر أعمػارىـيفر يفر 

يفر 20يػػةيفر أقػليفر مػػفيفر محػاكلييفر االنتحػػاريفر الػذ فيفر أعمػػارىـيفر أكبػريفر مػػفيفر سػنةيفر  مقػليفر  تمقػػكفيفر مسػاندةيفر ماد
 ػػػركؽيفر بػػػ فيفر اللئػػػاتيفر سػػػنة،يفر كىػػػذهيفر اللػػػركؽيفر ذاتيفر داللػػػةيفر إحرػػػائية.يفر  ػػػييفر حػػػ فيفر لػػػـيفر تالحػػػظيفر أييفر 

يفر .األخرىيفر 

 للفئات بالنسبة  المادية المساندة بعد في البعدية للمقارنات شيفيو اختبار نتائج (21) جدول

 غزة قطاع في االنتحار لمحاولي  العمرية

 المتكس  ال دد اللئاتيفر ال مرية لب دا
 المقارناتيفر الب دية

 سنةيفر  مايفر  كؽيفر يفر 31 سنةيفر 30-21يفر سنةيفر  مقل 20

المساندةيفر 
يفر المادية

 *0.04 **0.003 1.0 28.1 88يفر سنةيفر  مقليفر 20
 //0.77 1.0   32.0 81 سنةيفر 30يفر –يفر 21
 1.0     31.5 34 سنةيفر  مايفر  كؽيفر يفر 31

 م ريفر دالةيفر احرائيايفر \\يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 0.05عنديفر *يفر دالةيفر يفر يفر يفر يفر 0.01**يفر دالةيفر احرائيايفر عنديفر يفر يفر 

يفر 
ىذهيفر النت لةيفر يفر بمفيفر الملتمهيفر اللمسط نييفر بلميهيفر  ئاتويفر ال مريةيفر ي يشيفر ظركؼيفر مشابيةيفر يفر يلسريفر الباحث

عامابيفر أكثريفر يفر 21تؤثريفر عمىيفر اللرديفر نلسويفر دكفيفر النظريفر إلىيفر عمره،يفر أمايفر بالنسبةيفر لملئةيفر ال مريةيفر األقليفر مفيفر 

النت لةيفر يفر أفيفر اللرديفر حتىيفر خالؿيفر ىذهيفر اللئةيفر ال مريةيفر تمثرابيفر بالمساندةيفر الماديةيفر ح ثيفر ي تبريفر الباحثيفر ىذهيفر 

يككفيفر اعتماديايفر عمىيفر االخريفيفر  ييفر األىليفر كاألقاربيفر كالمحيط فيفر بيـ،يفر مثالبيفر لكيفر التح يفر بالمدرسةيفر يككفيفر 

يفر المساندةيفر  يفر كت د يفر مرتل ة، يفر ىي يفر الشباب يفر مف يفر المت مم ف يفر نسبة يفر بمف يفر عمماب يفر االخريف يفر باحتياج يفر زاؿ ما

يفر ألنيا يفر ميمة يفر ال مرية يفر اللئة يفر ليذه يفر كاللام يةيفر يفر االلتماعية يفر الشخرية يفر كمررك اتيـ يفر احتيالاتيـ تمبي

 .(2118(يفر كدراسةيفر )ال ت بي،2113،كىذهيفر النت لةيفر تختمفيفر مهيفر دراسةيفر )اليمكؿ،كالمتنكعةيفر 
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 في االنتحار محاولي لدى االجتماعية المساندة في إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال *

 التعليمي. للمستوى  تعزى  غزة قطاع

 One -Way يةيفر تـيفر استخداـيفر اختباريفر تحم ليفر التبا فيفر األحادييفر )كالختباريفر رحةيفر ىذهيفر اللريفر 
ANOVA يفر لدراسػػةيفر اللركقػػاتيفر  ػػييفر درلػػاتيفر المسػػاندةيفر االلتماعيػػةيفر لمحػػاكلييفر االنتحػػاريفر  ػػييفر قطػػاعيفر مػػزةيفر)

ت ػػزىيفر لمتن ػػريفر المسػػتكىيفر الت ميمػػييفر )إعداديػػةيفر  مػػايفر دكف،يفر ثانكيػػة،يفر لػػام ييفر  مػػايفر  ػػكؽ(،يفر كالنتػػائجيفر المت مقػػةيفر 
يفر ؿيفر التالي:بيذهيفر اللر يةيفر مك حةيفر مفيفر خالؿيفر اللدكيفر 

يفر 

نتائج تحليل التباين اَلحادي لّشف الفروق في المساندة االجتماعية لدى يفر ( يوضح22جدول )
 (203)ف=محاولي االنتحار في قطاع غزة تعزى لمتغير المستوى التعليمي 

مجموع  مصدر التباين  ابعاد المساندة االجتماعية
عات  المُر

درجات 
 الحرية

متوسط 
عات مستوى  قيمة ف المُر

 داللةال

 المساندةيفر الكلدانية
 //365. 1.01 137.1 2 274.1 ب فيفر الملمكعات
 135.5 200 27092.4 داخليفر الملمكعات

  
 202 27366.5 الملمكع

   

 المساندةيفر الم ر ية
 //183. 1.71 55.7 2 111.4 ب فيفر الملمكعات
 32.5 200 6503.4 داخليفر الملمكعات

  
 202 6614.7 الملمكع

   

 لماديةالمساندةيفر ا
 **011. 4.63 320.1 2 640.3 ب فيفر الملمكعات
 69.2 200 13836.2 داخليفر الملمكعات

  
 202 14476.5 الملمكع

   

 المساندةيفر التقد رية
 *045. 3.16 102.4 2 204.9 ب فيفر الملمكعات
 32.4 200 6488.2 داخليفر الملمكعات

  
 202 6693.0 الملمكع

   
المساندةيفر باالمداديفر االلتماعييفر 

 الرحبةيفر االلتماعية()

 //166. 1.81 105.1 2 210.3 ب فيفر الملمكعات
 58.1 200 11613.6 داخليفر الملمكعات

  
 202 11823.9 الملمكع

   
الدرلةيفر الكميةيفر لمقياسيفر المساندةيفر 

 االلتماعية

 //077. 2.60 2806.3 2 5612.5 ب فيفر الملمكعات
 1079.4 200 215873.8 داخليفر الملمكعات

  
 202 221486.3 الملمكع

   
 م ريفر دالةيفر احرائيايفر \\يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 0.05*يفر دالةيفر عنديفر يفر يفر يفر يفر 0.01**يفر دالةيفر احرائيايفر عنديفر يفر يفر 

 

يفر 
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 يلي: تبين من خالل الجدول السابق ما

 ( لػػكحظيفر عػػدـيفر كلػػكديفر  ػػركؽيفر لكىريػػةيفر ذاتيفر داللػػةيفر إحرػػائيةيفرp-value>0.05 يفر  ػػييفر المسػػاندةيفر)
ندةيفر الم ر يػػػػة،يفر المسػػػػاندةيفر االلتماعيػػػػةيفر الكميػػػػةيفر كاالب ػػػػاديفر التاليػػػػةيفر )المسػػػػاندةيفر الكلدانيػػػػة،يفر المسػػػػا

باهمػػػػػداديفر )الرػػػػػحبةيفر االلتماعيػػػػػةيفر ((يفر لػػػػػدىيفر محػػػػػاكلييفر االنتحػػػػػاريفر  ػػػػػييفر قطػػػػػاعيفر مػػػػػزةيفر بالنسػػػػػبةيفر 
لممسػػػتكياتيفر الت ميميػػػةيفر )إعداديػػػةيفر  مػػػايفر دكف،يفر ثانكيػػػة،يفر لػػػام ييفر  مػػػايفر  ػػػكؽيفر (،يفر كىػػػذايفر ي نػػػييفر بػػػمفيفر 
المسػػػتكىيفر الت ميمػػػييفر لمحػػػاكلييفر االنتحػػػاريفر لػػػيسيفر لػػػويفر أثػػػريفر لػػػكىرييفر عمػػػىيفر المسػػػاندةيفر االلتماعيػػػةيفر 

لتاليػػةيفر )الكلدانيػػة،يفر الم ر يػػة،يفر الرػػحبةيفر االلتماعيػػة(يفر عنػػديفر محػػاكلييفر االنتحػػاريفر  ػػييفر كاالب ػػاديفر ا
قطػػاعيفر مػػزة.يفر ممػػايفر  ػػدؿيفر عمػػىيفر أفيفر محػػاكلييفر االنتحػػاريفر الحارػػم فيفر عمػػىيفر شػػيادةيفر عمميػػةيفر متدنيػػةيفر 
كمتكسطةيفر كعاليةيفر  تمقكفيفر مسػاندةيفر التماعيػةيفر كمسػاندةيفر كلدانيػةيفر كم ر يػةيفر كمسػاندةيفر بالرػحبةيفر 

 االلتماعيةيفر بدرلاتيفر متساكية.

 لػػػػػكحظيفر كلػػػػػ( كديفر  ػػػػػركؽيفر لكىريػػػػػةيفر ذاتيفر داللػػػػػةيفر إحرػػػػػائيةيفرp-value<0.05 يفر) ػػػػػييفر درلػػػػػاتيفر 
ت ػزىيفر لممسػتكىيفر الت ميمػييفر )إعداديػةيفر المساندةيفر الماديةيفر لدىيفر محاكلييفر االنتحاريفر  ييفر قطاعيفر مػزةيفر 

 مايفر دكف،يفر ثانكية،يفر لام ييفر  مايفر  كؽ(،يفر يفر لم ر ةيفر اللركؽيفر تـيفر استخداـيفر اختباريفر شيليويفر لممقارناتيفر 
محػػػاكلييفر االنتحػػػػاريفر الحارػػػم فيفر عمػػػىيفر الشػػػػيادةيفر الب ديػػػةيفر لتلػػػانسيفر التبػػػا ف،يفر  قػػػػديفر لػػػكحظيفر بػػػمفيفر 

اللام يػػةيفر  مػػايفر  ػػكؽيفر  تمقػػكفيفر مسػػاندةيفر ماديػػةيفر أكثػػريفر مػػفيفر محػػاكلييفر االنتحػػاريفر الحارػػم فيفر يفر عمػػىيفر 
شيادةيفر الثانكيػةيفر ال امػةيفر  مػايفر دكف،يفر كىػذهيفر اللػركؽيفر ذاتيفر داللػةيفر إحرػائية.يفر  ػييفر حػ فيفر لػـيفر تالحػظيفر 

 أييفر  ركؽيفر ب فيفر المستكياتيفر األخرى.

 لػػػػػكحظيفر كلػػػػػكديفر  ػػػػػركؽيفر لكىريػػػػػةيفر ذاتيفر داللػػػػػةيفر إحرػػػػػا( ئيةيفرp-value<0.05 يفر) ػػػػػييفر درلػػػػػاتيفر 
ت زىيفر لممستكىيفر الت ميمييفر )إعداديةيفر المساندةيفر التقد ريةيفر لدىيفر محاكلييفر االنتحاريفر  ييفر قطاعيفر مزةيفر 

 مايفر دكف،يفر ثانكية،يفر لام ييفر  مايفر  كؽ(،يفر يفر لم ر ةيفر اللركؽيفر تـيفر استخداـيفر اختباريفر شيليويفر لممقارناتيفر 
ىيفر الشػػػػيادةيفر الب ديػػػةيفر لتلػػػانسيفر التبػػػا ف،يفر  قػػػػديفر لػػػكحظيفر بػػػمفيفر محػػػاكلييفر االنتحػػػػاريفر الحارػػػم فيفر عمػػػ

اللام يػػةيفر  مػػايفر  ػػكؽيفر  تمقػػكفيفر مسػػاندةيفر تقد ريػػةيفر أكثػػريفر مػػفيفر محػػاكلييفر االنتحػػاريفر الحارػػم فيفر يفر عمػػىيفر 
شيادةيفر الثانكيةيفر ال امة،يفر كىذهيفر اللركؽيفر ذاتيفر داللةيفر إحرػائية.يفر  ػييفر حػ فيفر لػـيفر تالحػظيفر أييفر  ػركؽيفر 

 ب فيفر المستكياتيفر األخرى.
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 المادية، ) جتماعيةاال المساندة أبعاد في البعدية للمقارنات شيفيو اختبار نتائج (23) جدول

 (223ن= ) غزة قطاع في االنتحار لمحاولي التعليمي للمستوى  بالنسبة التقديرية(

 الب د
المستكىيفر 
 الت ميمي

 المتكس  ال دد
يفر المقارناتيفر الب دية

1 2 3 

المساندةيفر 
 المادية

يفر **006. 597. 1 28.6 58 اعدادي
 29.4 85 ثانكيةيفر عامة

 
1 .013* 

لام ييفر  مايفر 
  كؽيفر 

60 32.9 
  

1 

المساندةيفر 
 التقد رية

يفر //077. //613. 1 20.6 58 اعدادي
 20.1 85 ثانكيةيفر عامة

 
1 .015* 

لام ييفر  مايفر 
  كؽيفر 

60 22.5 
  

1 

يفر م ريفر دالةيفر احرائيايفر \\يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 0.05*يفر دالةيفر عنديفر يفر يفر يفر يفر 0.01**يفر دالةيفر احرائيايفر عنديفر يفر 

 يةيفر ىـيفر أكثريفر حظابيفر بالمساندةيفر ىذهيفر النت لةيفر أفيفر األشخاصيفر الذ فيفر التحقكايفر بالدراسةيفر اللاميفر يلسريفر الباحث
الماديةيفر كىذايفر  دؿيفر عمىيفر أفيفر الملتمهيفر ال ربييفر  كلييفر اىتمامابيفر كب رابيفر بالت ميـ،يفر  تككفيفر األسرةيفر حريرةيفر لدابيفر 
عمىيفر تك  ريفر االحتيالاتيفر الماديةيفر لمطالبيفر لتمكنويفر مفيفر اتماـيفر دراستويفر باه ا ةيفر إلىيفر تقد ريفر الت ميـيفر  ييفر 

م مـيفر قبليفر مدرسيفر كطب بيفر كيفر  درسيػايفر مثليفر يفر يفر التيينةيفر مالاسـيفر يفر يطم يفر عميوملتمهيفر اللمسط نييفر  كث رابيفر مايفر ال
يفر اللام ية يفر دراستو يفر اللام اتيفر مفيفر تسمحيفر يفر إتماـ يفر إلىيفر أفيفر كث ريفر مفيفر المؤسساتيفر كخارة يفر باه ا ة ،

يفر لمطالبيفر  يفر المساندة يفر إطار يفر  ي يفر يمتي يفر القركضيفر كىذا يفر كتك  ر يفر المنح تاحة يفر كاا يفر رسكـ يفر بتقسي  لمطالب
يفر ، يفر )النمراني يفر دراسػة يفر مه يفر تت ارض يفر النت لة يفر كىذه يفر )عبديفر 2001اللام ي يفر دراسة يفر مه يفر كتتل  )

 .يفر يفر (2004،الم طي

 في االنتحار محاولي لدى االجتماعية المساندة في إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال *

 االجتماعية. للحالة تعزى  غزة قطاع

 One -Wayكالختباريفر رحةيفر ىذهيفر اللر يةيفر تـيفر استخداـيفر اختباريفر تحم ليفر التبا فيفر األحادييفر )
ANOVAالمسػػاندةيفر االلتماعيػػةيفر لمحػػاكلييفر االنتحػػاريفر  ػػييفر قطػػاعيفر مػػزةيفر يفر (يفر لدراسػػةيفر اللركقػػاتيفر  ػػييفر درلػػات

ت زىيفر لمتن ريفر الحالةيفر االلتماعيةيفر )أعزب،يفر متزكج،يفر مطم يفر أكيفر أرمل(،يفر كالنتائجيفر المت مقةيفر بيذهيفر اللر ػيةيفر 
يفر مك حةيفر مفيفر خالؿيفر اللدكؿيفر التالي:
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( يوضح نتائج تحليل التباين اَلحادي لّشف الفروق في المساندة االجتماعية لدى 24جدول )
يفر (203)ف=ي االنتحار في قطاع غزة تعزى لمتغير الحالة االجتماعيةمحاول

ابعاد المساندة 
مجموع  مصدر التباين  االجتماعية

عات  المُر
درجات 
 الحرية

متوسط 
عات مستوى  قيمة ف المُر

 الداللة

 المساندةيفر الكلدانية
 188.// 1.688 227.119 2 454.239 ب فيفر الملمكعات
 134.562 200 26912.303 داخليفر الملمكعات

  
 202 27366.542 الملمكع

   

 المساندةيفر الم ر ية
 277.// 1.292 42.195 2 84.389 ب فيفر الملمكعات
   32.652 200 6530.350 داخليفر الملمكعات

 202 6614.739 الملمكع
   

 المساندةيفر المادية
 045.* 3.138 220.256 2 440.512 ب فيفر الملمكعات
 70.180 200 14035.951 داخليفر الملمكعات

  
 202 14476.463 الملمكع

   

 المساندةيفر التقد رية
 070.// 2.701 87.998 2 175.996 ب فيفر الملمكعات
 32.585 200 6517.038 داخليفر الملمكعات

  
 202 6693.034 الملمكع

   
المساندةيفر باهمداديفر 

االلتماعييفر )الرحبةيفر 
 االلتماعية(

 **0.001 8.001 437.976 2 875.952 ب فيفر الملمكعات
 54.740 200 10947.900 داخليفر الملمكعات

  
 202 11823.852 الملمكع

   
الدرلةيفر الكميةيفر لمقياسيفر 
 المساندةيفر االلتماعية

 030.* 3.578 3825.286 2 7650.573 ب فيفر الملمكعات
 1069.179 200 213835.732 داخليفر الملمكعات

  
 202 221486.305 الملمكع

يفر م ريفر دالةيفر احرائيايفر \\يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 0.05*يفر دالةيفر عنديفر يفر يفر يفر يفر 0.01يفر **يفر دالةيفر احرائيايفر عنديفر    

 يلي: تبين من خالل الجدول السابق ما
 ( لػػكحظيفر كلػػكديفر  ػػركؽيفر لكىريػػةيفر ذاتيفر داللػػةيفر إحرػػائيةيفرp-value<0.05 يفر  ػػييفر الدرلػػةيفر الكميػػةيفر)

لممسػػػاندةيفر االلتماعيػػػةيفر لػػػدىيفر محػػػاكلييفر االنتحػػػاريفر  ػػػييفر قطػػػاعيفر مػػػزةيفر ت ػػػزىيفر لمحالػػػةيفر االلتماعيػػػةيفر 
أرمػػل(،يفر لم ر ػػةيفر اللػػركؽيفر تػػـيفر اسػػتخداـيفر اختبػػاريفر شػػيليويفر لممقارنػػاتيفر )أعػػزب،يفر متػػزكج،يفر مطمػػ يفر أكيفر 

الب ديػػةيفر لتلػػانسيفر التبػػا ف،يفر  قػػديفر لػػكحظيفر بػػمفيفر محػػاكلييفر االنتحػػاريفر الن ػػريفر متػػزكل فيفر تمقػػكايفر مسػػاندةيفر 
التماعيػةيفر أكثػػريفر مػػفيفر محػاكلييفر االنتحػػاريفر المتػػزكل فيفر ككػذلؾيفر محػػاكلييفر االنتحػػاريفر المطمقػػ فيفر أكيفر 

 فيفر لػػـيفر تالحػػظيفر أييفر  ػػركؽيفر بػػ فيفر اللئػػاتيفر االرامػػل،يفر كىػػذهيفر اللػػركؽيفر ذاتيفر داللػػةيفر إحرػػائية.يفر  ػػييفر حػػ
 األخرى.
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 ( لكحظيفر كلكديفر  ركؽيفر لكىريةيفر ذاتيفر داللةيفر إحرائيةيفرp-value<0.05 يفر  ييفر المساندةيفر الماديةيفر)
لػػػدىيفر محػػػػاكلييفر االنتحػػػػاريفر ت ػػػػزىيفر لمحالػػػػةيفر االلتماعيػػػػةيفر )أعػػػػزب،يفر متػػػػزكج،يفر مطمػػػػ يفر أكيفر أرمػػػػل(،يفر 

 قػػديفر لػػكحظيفر يفر ،لم ر ػػةيفر اللػػركؽيفر تػػـيفر اسػػتخداـيفر اختبػػاريفر شػػيليويفر لممقارنػػاتيفر الب ديػػةيفر لتلػػانسيفر التبػػا ف
متػػزكل فيفر تمقػػكايفر مسػػاندةيفر ماديػػةيفر أكثػػريفر مػػفيفر محػػاكلييفر االنتحػػاريفر الم ػػريفر بػػمفيفر محػػاكلييفر االنتحػػاريفر 

 المتزكل ف،يفر كىذهيفر اللركؽيفر ذاتيفر داللةيفر إحرائية.يفر 
 ( لػػػػكحظيفر كلػػػػػكديفر  ػػػػػركؽيفر لكىريػػػػػةيفر ذاتيفر داللػػػػةيفر إحرػػػػػائيةيفرp-value<0.05 يفر  ػػػػػييفر المسػػػػػاندةيفر)

محالػػةيفر االلتماعيػػةيفر بالرػػحبةيفر االلتماعيػػةيفر لػػدىيفر محػػاكلييفر االنتحػػاريفر  ػػييفر قطػػاعيفر مػػزةيفر ت ػػزىيفر ل
)أعػػزب،يفر متػػزكج،يفر مطمػػ يفر أكيفر أرمػػل(،يفر لم ر ػػةيفر اللػػركؽيفر تػػـيفر اسػػتخداـيفر اختبػػاريفر شػػيليويفر لممقارنػػاتيفر 

متػػزكل فيفر تمقػػكايفر مسػػاندةيفر الم ػػريفر  قػػديفر لػػكحظيفر بػػمفيفر محػاكلييفر االنتحػػاريفر يفر الب ديػةيفر لتلػػانسيفر التبػػا ف،
بالرػػحبةيفر االلتماعيػػةيفر أكثػػريفر مػػفيفر محػػاكلييفر االنتحػػاريفر المتػػزكل فيفر ككػػذلؾيفر محػػاكلييفر االنتحػػاريفر 

فيفر أكيفر االرامػل،يفر كىػػذهيفر اللػركؽيفر ذاتيفر داللػةيفر إحرػػائية.يفر  ػييفر حػ فيفر لػػـيفر تالحػظيفر أييفر  ػػركؽيفر المطمقػ 
 ب فيفر اللئاتيفر األخرى.

 ( لػػػكحظيفر عػػػدـيفر كلػػػكديفر  ػػػركؽيفر لكىريػػػةيفر ذاتيفر داللػػػةيفر إحرػػػائيةيفرp-value>0.05 يفر  ػػػييفر أب ػػػاديفر)
المسػػاندةيفر االلتماعيػػةيفر التاليػػةيفر )المسػػاندةيفر الكلدانيػػة،يفر المسػػاندةيفر الم ر يػػة،يفر المسػػاندةيفر التقد ريػػة(يفر 

النتحاريفر  ييفر قطاعيفر مزةيفر بالنسػبةيفر لمحالػةيفر االلتماعيػةيفر )أعػزب،يفر متػزكج،يفر مطمػ يفر لدىيفر محاكلييفر ا
أكيفر أرمليفر (،يفر كىذايفر ي نييفر بمفيفر الحالةيفر االلتماعيةيفر لمحاكلييفر االنتحاريفر ليسيفر ليايفر أثريفر عمىيفر أب اديفر 

يفر .تحارعنديفر محاكلييفر االنالمساندةيفر االلتماعيةيفر التاليةيفر )الكلدانية،يفر الم ر ية،يفر التقد رية(يفر 
 المادية، ) وأبعادىا االجتماعية المساندة في البعدية للمقارنات وشيفي اختبار نتائج (25) جدول

يفر  االجتماعية للحالة بالنسبة التقديرية(

يفر المتكس يفر ال دديفر الحالةيفر االلتماعية األب اد
يفر المقارناتيفر الب دية

 3 2يفر 1

 المساندةيفر المادية
 //126. *020. 1 31.7يفر 96يفر أعزب
 28.8يفر 86 متزكج

 
1 .924// 

 28.6يفر 21 مطم يفر أكيفر أرمل
  

1 

المساندةيفر باهمداديفر 
 االلتماعييفر 

 **004. **001. 1 28.7يفر 96يفر أعزب
 //443. 1  24.9يفر 86 متزكج

 23.5يفر 21 مطم يفر أكيفر أرمل
  

يفر 1

الدرلةيفر الكميةيفر لممساندةيفر 
 االلتماعية

 *029. *038. 1 142.6يفر 96يفر أعزب
 //367. 1  132.5يفر 86 متزكج

 1   125.3يفر 21 مطم يفر أكيفر أرمل
يفر يفر م ريفر دالةيفر احرائيايفر \\يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 0.05*يفر دالةيفر عنديفر يفر يفر يفر يفر 0.01ئيايفر عنديفر **يفر دالةيفر احرا
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 االنتحار محاولي لدى االجتماعية المساندة في إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال *

 .اَلسرة لنوع تعزى  غزة قطاع في
يفر مقياسيفر  ييفر اللركقاتيفر لدراسةيفر مستقمت فيفر ل  نت فيفر تيفر اختباريفر استخداـيفر تـيفر ذلؾيفر رحةيفر الختبار

يفر المت مقةيفر كالنتائجيفر ممتدة(،يفر )نككية،يفر األسرةيفر نكعيفر لمتن ريفر ت زىيفر يفر كأب ادهيفر لتماعيةااليفر المساندة

 التالي:يفر اللدكؿيفر خالؿيفر مفيفر مك حةيفر اللر يةيفر بيذه
 المساندة مقياس درجات في الفروق  لّشف مستقلتين لعينتين ت اختبار يوضح (26) جدول

 (223)ن= اَلسرة لنوع تعزى  غزة قطاع في االنتحار لمحاولي وأبعاده االجتماعية

نوع  المساندة االجتماعية 
 اَلسرة

االنحراف  المتوسط العدد
 المعياري 

مستوى  قيمة ت
 الداللة

اتجاه 
 الفروق 

يفر المساندةيفر الكلدانية
 10.4 40.8 104 نككية

 م ريفر دالة 579.// 0.56
 12.8 39.9 99 ممتدة

 المساندةيفر الم ر ية
 5.7 18.5 104 نككية

 م ريفر دالة 995.// 0.01
 5.8 18.5 99 دةممت

 المساندةيفر المادية
 7.7 30.0 104 نككية

 م ريفر دالة 759.// 0.31-
 9.3 30.4 99 ممتدة

 المساندةيفر التقد رية
 5.7 21.3 104 نككية

 م ريفر دالة 379.// 0.88
 5.8 20.6 99 ممتدة

المساندةيفر باهمداديفر االلتماعييفر )يفر 
 الرحبةيفر االلتماعية(

 8.2 26.8 104 نككية
 م ريفر دالة 673.// 0.42

 7.1 26.3 99 ممتدة
الدرلةيفر الكميةيفر لمقياسيفر المساندةيفر 

 االلتماعية
 30.2 137.4 104 نككية

 م ريفر دالة 713.// 0.37
 36.1 135.7 99 ممتدة
يفر م ريفر دالةيفر احرائيايفر \\يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 0.05*يفر دالةيفر عنديفر يفر يفر يفر يفر 0.01**يفر دالةيفر احرائيايفر عنديفر 

-pلكىريةيفر ذاتيفر داللةيفر احرائيةيفر )يفر اب يفر عدـيفر كلكديفر  ركؽيفر أظيرتيفر النتائجيفر المك حةيفر  ييفر اللدكؿيفر الس
value>0.05 يفر الم ر ية،يفر يفر )الكلدانية، يفر التالية يفر كاألب اد يفر االلتماعية يفر لممساندة يفر الكمية يفر الدرلة يفر  ي )

المادية،يفر التقد رية،يفر الرحبةيفر االلتماعية(يفر يفر لدىيفر محاكلييفر االنتحاريفر  ييفر قطاعيفر مزةيفر ت زىيفر لنكعيفر األسرةيفر 
ييفر االنتحاريفر الذ فيفر ي يشكفيفر  ييفر أسريفر نككيةيفر كمحاكلييفر االنتحاريفر )نككية،يفر ممتدة(،يفر كىذايفر  دؿيفر أفيفر محاكل

يفر مساندةيفر  يفر  تمقكف يفر ككذلؾ يفر متساكي يفر بشكل يفر التماعية يفر مساندة يفر  تمقكف يفر ممتدة يفر أسر يفر  ي يفر ي يشكف الذ ف
يفر كلدانيةيفر كم ر يةيفر كماديةيفر كتقد ريةيفر كمساندةيفر مفيفر خالؿيفر الرحبةيفر االلتماعيةيفر بدرلاتيفر متساكية.يفر 

يفر لداب،يفر متقاربيفر التماعييفر كمحي يفر نس يفر  ييفر ي يشكفيفر يفر اللمسط نييفر الملتمهيفر طبي ةيفر بمفيفر الباحثيفر  رىيفر 

يفر األسرةيفر ب فيفر مايفر تلمهيفر اللمسط نيةيفر األسرةيفر أفيفر الباحثيفر   رىيفر يفر كالتقال د،يفر ال اداتيفر تحكمويفر ملتمهيفر كىك
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يفر لد يـيفر كاألطلاؿ(يفر كاألـيفر )األبيفر نككيةيفر أسرةيفر  ييفر ي يشكفيفر يفر الذ فيفر  األشخاصيفر النككيةيفر كاألسرةيفر الممتدة

يفر المحي يفر مفيفر كمساندةيفر دعـيفر  تمقكفيفر يفر الملتمهيفر رادأ يفر كليفر أفيفر بم نىيفر الممتدةيفر األسرةيفر خرائصيفر ب ض

يفر بالكممةيفر المساندةيفر تككفيفر يفر كقديفر ممتدةيفر أكيفر نككيةيفر أسريفر  ييفر ي يشكفيفر يفر كانكايفر سكاءيفر كاألقاربيفر كاألردقاء

يفر أكيفر الحالاتيفر  ضبيفر تمبيةيفر أكيفر المل دةيفر الم مكماتيفر تقديـيفر أكيفر بالنرحيفر أكيفر بالمشكرةيفر أكيفر الط بة

يفر (2000،يفر )عمىيفر كدراسةيفر (2013ليمكؿ،)ايفر دراسةيفر مهيفر تت ارضيفر النت لةيفر كىذهيفر ،الماديةيفر المساعدات
يفر (2015)الشكاشري،يفر دراسةيفر مهيفر كتتل 

 في االنتحار محاولي لدى االجتماعية المساندة في إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال*

  المسكن. لطبيعة تعزى  غزة قطاع
يفر مقياسيفر  ييفر اللركقاتيفر لدراسةيفر مستقمت فيفر ل  نت فيفر تيفر اختباريفر استخداـيفر تـيفر ذلؾيفر رحةيفر الختبار

يفر بيذهيفر المت مقةيفر كالنتائجيفر ا لار(،يفر )ممؾ،يفر المسكفيفر طبي ةيفر لمتن ريفر ت زىيفر يفر االلتماعيةيفر المساندة

يفر التالي:يفر اللدكؿيفر خالؿيفر مفيفر مك حةيفر اللر ية
 مقياس درجات في الفروق  لّشف مستقلتين لعينتين ت اختبار يوضح (27) جدول 

 المسكن لطبيعة تعزى  غزة قطاع في االنتحار لمحاولي االجتماعية المساندة

نوع  االجتماعية وابعادىا المساندة
 المسكن

االنحراف  المتوسط العدد
 المعياري 

مستوى  قيمة ت
 الداللة

اتجاه 
 الفروق 

 المساندةيفر الكلدانية
 11.8 40.4 148 ممؾ

 م ريفر دالة 958.// 0.05
 11.4 40.3 55 ا لار

 المساندةيفر الم ر ية
 5.6 18.1 148 ممؾ

 م ريفر دالة 097.// 1.67-
 5.9 19.6 55 ا لار

 المساندةيفر المادية
 8.6 30.8 148 ممؾ

 م ريفر دالة 136.// 1.50
 8.1 28.8 55 ا لار

 المساندةيفر التقد رية
 5.7 20.8 148 ممؾ

 م ريفر دالة 570.// 0.57-
 5.9 21.3 55 ا لار

المساندةيفر باهمداديفر االلتماعييفر 
 )يفر الرحبةيفر االلتماعية(

 7.8 26.9 148 ممؾ
 م ريفر دالة 342.// 0.95

 7.2 25.7 55 ا لار
الدرلةيفر الكميةيفر لمقياسيفر المساندةيفر 

 االلتماعية
 33.1 136.9 148 ممؾ

 م ريفر دالة 816.// 0.23
 33.3 135.7 55 ا لار
يفر م ريفر دالةيفر احرائيايفر \\يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 0.05*يفر دالةيفر عنديفر يفر يفر يفر يفر 0.01**يفر دالةيفر احرائيايفر عنديفر 
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(يفر  ييفر المساندةيفر p-value>0.05لكىريةيفر ذاتيفر داللةيفر احرائيةيفر ) أظيرتيفر النتائجيفر عدـيفر كلكديفر  ركؽيفر 
يفر المادية،يفر  يفر المساندة يفر الم ر ية، يفر المساندة يفر الكلدانية، يفر )المساندة يفر التالية يفر كاب ادىا يفر الكمية االلتماعية
يفر لطبي ةيفر  يفر لدىيفر محاكلييفر االنتحاريفر  ييفر قطاعيفر مزة يفر باهمداديفر االلتماعي( يفر المساندة يفر التقد رية، المساندة

يفر  دؿيفر عمىيفر أفيفر طبي ةيفر السكفيفر ل يسيفر لويفر أثريفر عمىيفر المساندةيفر االلتماعيةيفر السكفيفر )ممؾ،يفر ا لار(،يفر كىذا
الكميةيفر كاب ادهيفر التاليةيفر )الكلدانية،يفر الم ر ية،يفر المادية،يفر التقد رية،يفر الرحبةيفر االلتماعية(يفر عنديفر محاكلييفر 
االنتحاريفر  ييفر قطاعيفر مزة.يفر كىذايفر ي طييفر مؤشريفر بمفيفر األ راديفر الذ فيفر حاكلكايفر االنتحاريفر  ييفر قطاعيفر مزةيفر سكاءيفر 

يفر  يفر يسكنكفيفر  ييفر منازؿ يفر ممؾيفر أك يفر بشكليفر يسكنكفيفر  ييفر منازؿ يفر بإب ادىا يفر التماعية يفر  تمقكفيفر مساندة إ لار
يفر متساكي.
يفر مالبيةيفر كأفيفر كمتكا ليفر متكاتفيفر ملتمهيفر اللمسط نييفر الملتمهيفر بنيةيفر أفيفر النت لةيفر ىذهيفر الباحثيفر ي زك

يفر باه لاريفر ت يشيفر التييفر القم مةيفر البقيةيفر كأفيفر ممؾيفر سكفيفر لد يايفر يككفيفر يفر أفيفر عمىيفر تحرصيفر مزةيفر قطاعيفر سكاف

يفر عمىيفر القدرةيفر تمتمؾيفر كاليفر سيءيفر االقترادييفر ك  يايفر ككفيفر ييفر أكيفر اال لاريفر تكملةيفر د هيفر عمىيفر قادرةيفر تككفيفر يفر اف

يفر كللافيفر كالمسالديفر الخ ريفر كأىليفر الخ ريةيفر المؤسساتيفر مفيفر الكث ريفر ىناؾيفر أفيفر كيذكريفر اال لار،يفر د ه

يفر  ركؽيفر يفر ىناؾيفر يكفيفر لـيفر  مذلؾيفر األشخاصيفر ىؤالءيفر اتلاهيفر بدكرىايفر تقكـيفر االلتماعيةيفر الشئكفيفر يفر ككزارةيفر الزكاف

يفر كىذهيفر االلتماعيةيفر المساندةيفر  ييفر االنتحاريفر اكليمحيفر مفيفر ال  نةيفر عمىيفر (يفر ا لاريفر –يفر )ممؾيفر السكفيفر لطبي ة

 (2015)الشكاشري،يفر دراسةيفر مهيفر كتتل يفر (2015كآخركف،يفر )آدكـيفر دراسةيفر مهيفر تختمفيفر النت لة

 في االنتحار محاولي لدى االجتماعية المساندة في إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال*

 المستخدمة. لألداة تعزى  غزة قطاع
يفر 

يفر مقيػػػاسيفر  ػػػييفر اللركقػػػاتيفر لدراسػػػةيفر مسػػػتقمت فيفر ل  نتػػػ فيفر تيفر بػػػاراختيفر اسػػػتخداـيفر تػػػـيفر ذلػػػؾيفر رػػػحةيفر الختبػػػار

يفر ،يفر الػةيفر حػادةيفر أكيفر يفر ت زىيفر يفر االلتماعيةيفر المساندة لمتن ريفر األداةيفر المسػتخدمةيفر  ػييفر االنتحػاريفر )عقػاق ريفر كسػمـك

مشنقةيفر أكيفر سقكأيفر مفيفر عمكيفر كأع رةيفر ناريػةيفر أكيفر مػكاديفر مشػ مة(،يفر كالنتػائجيفر المت مقػةيفر بيػذهيفر اللر ػيةيفر مك ػحةيفر 

 مفيفر خالؿيفر اللدكؿيفر التالي:
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 المساندة مقياس درجات في الفروق  لّشف مستقلتين لعينتين ت اختبار يوضح (28) جدول

 االنتحار في المستخدمة لألدوات تعزى  غزة قطاع في االنتحار لمحاولي االجتماعية

 (223)ن=
المساندة االجتماعية 

االنحراف  المتوسط العدد أدوات المساعدة  وابعادىا
مستوى  قيمة ت المعياري 

 الداللة
ه اتجا

 الفروق 

 المساندةيفر الكلدانية

 11.5 39.7 162 عقاق ريفر أكيفر سمـك

الةيفر حادةيفر أكيفر مشنقةيفر أكيفر سقكأيفر  م ريفر دالة 0.12// 1.58-
مفيفر عمكيفر كأع رةيفر ناريةيفر أكيفر مكاديفر 

 مش مة
41 42.9 11.9 

 المساندةيفر الم ر ية

 5.5 18.1 162 عقاق ريفر أكيفر سمـك

-2.13 *0.03 
لرالحيفر 
األدكاتيفر 
 أخرىيفر 

أكيفر سقكأيفر الةيفر حادةيفر أكيفر مشنقةيفر 
مفيفر عمكيفر كأع رةيفر ناريةيفر أكيفر مكاديفر 

 مش مة
41 20.2 6.3 

 المساندةيفر المادية

 8.4 30.1 162 عقاق ريفر أكيفر سمـك

الةيفر حادةيفر أكيفر مشنقةيفر أكيفر سقكأيفر  م ريفر دالة 0.59// 0.54-
مفيفر عمكيفر كأع رةيفر ناريةيفر أكيفر مكاديفر 

 مش مة
41 30.9 8.8 

 المساندةيفر التقد رية

 5.8 20.6 162 عقاق ريفر أكيفر سمـك

الةيفر حادةيفر أكيفر مشنقةيفر أكيفر سقكأيفر  م ريفر دالة 0.07// 1.80-
مفيفر عمكيفر كأع رةيفر ناريةيفر أكيفر مكاديفر 

 مش مة
41 22.4 5.5 

المساندةيفر باهمداديفر 
االلتماعييفر )يفر الرحبةيفر 

 االلتماعية(

 7.8 26.4 162 عقاق ريفر أكيفر سمـك

الةيفر حادةيفر أكيفر مشنقةيفر أكيفر سقكأيفر  م ريفر دالة 0.65// 0.45-
مفيفر عمكيفر كأع رةيفر ناريةيفر أكيفر مكاديفر 

 مش مة
41 27.0 7.1 

الدرلةيفر الكميةيفر لمقياسيفر 
 المساندةيفر االلتماعية

 32.8 134.8 162 عقاق ريفر أكيفر سمـك

الةيفر حادةيفر أكيفر مشنقةيفر أكيفر سقكأيفر  م ريفر دالة 0.14// 1.48-
مفيفر عمكيفر كأع رةيفر ناريةيفر أكيفر مكاديفر 

 مش مة
41 143.3 33.9 

يفر م ريفر دالةيفر إحرائيابيفر يفر \\يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 0.05*يفر دالةيفر إحرائيابيفر عنديفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 0.01**يفر دالةيفر إحرائيابيفر عنديفر يفر 

  يفر  ركؽيفر يفر يفر كلكد يفر عدـ يفر النتائج يفر )يفر أظيرت يفر احرائية يفر داللة يفر ذات يفر  ييفر p-value>0.05لكىرية )
يفر المساندةيفر  يفر المادية، يفر المساندة يفر الكلدانية، يفر )المساندة يفر التالية يفر كاب ادىا يفر الكمية يفر االلتماعية المساندة

يفر  ييفر قطاعيفر مزة يفر لدىيفر محاكلييفر االنتحار يفر االلتماعي( يفر باهمداد يفر المساندة يفر التقد رية، ت زىيفر ل داةيفر يفر 
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المستخدمةيفر  ييفر االنتحاريفر )عقاق ريفر كسمكـيفر ،يفر الةيفر حادةيفر أكيفر مشنقةيفر أكيفر سقكأيفر مفيفر عمكيفر كأع رةيفر ناريةيفر أكيفر 
مكاديفر مش مة(،يفر كىذايفر  دؿيفر عمىيفر أفيفر نكعيفر األداةيفر المستخدمةيفر  ييفر االنتحاريفر ليسيفر لويفر أثريفر عمىيفر المساندةيفر 

يفر الر يفر التقد رية، يفر المادية، يفر )الكلدانية، يفر التالية يفر كاب اده يفر الكمية يفر عنديفر االلتماعية يفر االلتماعية( حبة
محاكلييفر االنتحاريفر  ييفر قطاعيفر مزة.يفر كىذايفر ي طييفر مؤشريفر بمفيفر األ راديفر الذ فيفر حاكلكايفر االنتحاريفر  ييفر قطاعيفر 
مزةيفر سكاءيفر استخدمكايفر  ييفر عقاق ريفر كسمكـيفر كالذ فيفر استخدمكايفر أدكاتيفر أخرىيفر مثليفر آلةيفر حادةيفر أكيفر مشنقةيفر 

 ب ادىايفر بشكليفر متساكي.أكيفر سقكأيفر مفيفر عمكيفر كأع رةيفر ناريةيفر أكيفر مكاديفر مش مةيفر  تمقكفيفر مساندةيفر التماعيةيفر بإ
  يفر  ركؽيفر يفر )يفر لكحظيفر كلكد يفر احرائية يفر ذاتيفر داللة يفر درلاتيفر المساندةيفر p-value<0.05لكىرية يفر  ي )

الم ر يةيفر لدىيفر محاكلييفر االنتحاريفر  ييفر قطاعيفر مزةيفر ت زىيفر ل داةيفر المستخدمةيفر  ييفر االنتحاريفر )عقاق ريفر 
تيفر كسمكـ،يفر الةيفر حادةيفر أكيفر مشنقةيفر أكيفر سقكأيفر مفيفر عمكيفر كأع رةيفر ناريةيفر أكيفر مكاديفر مش مة(،يفر كاللركؽيفر كان

لرالحيفر األدكاتيفر األخرى،يفر كىذايفر  دؿيفر عمىيفر أفيفر األ راديفر الذ فيفر استخدمكايفر ا التيفر الحادةيفر كالمشتقةيفر 
يفر بال قاق ريفر  يفر االنتحار يفر حاكلكا يفر الذ ف يفر األ راد يفر مف يفر أكثر يفر م ر ية يفر مساندة يفر  تمقكف يفر المش مة كالمكاد

.يفر   كالسمـك

االشخاصيفر يفر النت لةيفر السابقةيفر كمفيفر خالؿيفر عممويفر المباشريفر مهيفر ىذهيفر اللئةيفر تب فيفر افيفر اممبيفر يلسريفر الباحث

يفر للتيفر أنظاريفر المحيط فيفر بيـيفر ككانكايفر  يفر كانتيفر بمثابة يفر ال قاق ريفر الطبية يفر االنتحاريفر باستخداـ الذ فيفر حاكلكا

(يفر 28:2008)يفر خ ر،دراسةيفر يسارعكفيفر بالتبميغيفر عفيفر الل ليفر ل تـيفر عالليـيفر كمتاب تيـيفر كىذايفر  تل يفر مهيفر 

فيفر    يفر ككربيفر قديفر تككفيفر أسال بابيفر أكيفر حيالبيفر للذبيفر انتباهيفر االخريفيفر كل ميـيفر ي ممكفيفر مدىيفر مايفر ي انكنويفر م

 ييفر محاكلةيفر م ريفر مباشرةيفر لمحركؿيفر عمىيفر مساعدتيـيفر أمايفر األشخاصيفر الذ فيفر كانكايفر يستخدمكفيفر األدكاتيفر 

يفر حياتي يفر انياء يفر  ي يفر الرمبة يفر لد يـ يفر كاف يفر عمك يفر مف يفر كالسقكأ يفر كمفيفر األخرىيفر كالشن يفر كاألدكاتيفر الحادة ـ،

أمايفر الرلاؿيفر خالؿيفر عمليفر الباحثيفر مهيفر ىذهيفر اللئةيفر تب فيفر أفيفر اهناثيفر ىـيفر أكثريفر استخدامابيفر لم قاق ريفر الطبيةيفر ،يفر 

  كانكايفر يستخدمكفيفر أسال بيفر أشديفر قسكةيفر كا التيفر الحادةيفر كالسقكأيفر مفيفر عمك.
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 في االنتحار محاولي لدى االجتماعية المساندة في إحصائية داللة ذات فروق  توجد اليفر *

 االنتحار. محاوالت لعدد تعزى  غزة قطاع
يفر 

يفر  ػػػييفر لركقػػػاتاليفر لدراسػػػةيفر مسػػػتقمت فيفر ل  نتػػػ فيفر تيفر اختبػػػاريفر اسػػػتخداـيفر تػػػـيفر ذلػػػؾيفر رػػػحةيفر الختبػػػار

لمتن ػػريفر عػػدديفر المحػػاكالتيفر )مػػرةيفر كاحػػدة،يفر مػػرت فيفر  ػػمكثر(،يفر كالنتػػائجيفر يفر ت ػػزىيفر يفر االلتماعيػػةيفر المسػػاندةيفر مقيػػاس
يفر المت مقةيفر بيذهيفر اللر يةيفر مك حةيفر مفيفر خالؿيفر اللدكؿيفر التالي:

 

 المساندة مقياس درجات في الفروق  لّشف مستقلتين لعينتين ت اختبار يوضح (29) جدول

 (223)ن= االنتحار محاوالت لعدد تعزى  غزة قطاع في االنتحار لمحاولي االجتماعية

المساندة االجتماعية 
 وابعادىا

عدد 
محاوالت 
مرات 
 االنتحار

 المتوسط العدد
االنحراف 
 قيمة ت المعياري 

مستوى 
 اتجاه الفروق  الداللة

 المساندةيفر الكلدانية
 11.2 41.8 134 مرةيفر كاحدةيفر 

 لرالحيفر مرةيفر كاحدة 0.01** 2.57
 12.0 37.4 69 مرت فيفر  مكثر

 المساندةيفر الم ر ية
 5.5 18.9 134 مرةيفر كاحدةيفر 

 م ريفر دالة 0.16// 1.40
 6.2 17.7 69 مرت فيفر  مكثر

 المساندةيفر المادية
 7.9 31.9 134 مرةيفر كاحدةيفر 

يفر لرالحيفر مرةيفر كاحدة 0.001** 4.03
 8.7 27.0 69 مرت فيفر  مكثر

 المساندةيفر التقد رية
 5.1 21.4 134 مرةيفر كاحدةيفر 

 م ريفر دالة 0.14// 1.48
 6.8 20.1 69 مرت فيفر  مكثر

المساندةيفر باالمداديفر 
االلتماعييفر )يفر الرحبةيفر 

 االلتماعية(

 7.2 28.0 134 مرةيفر كاحدةيفر 
يفر لرالحيفر مرةيفر كاحدة 0.001** 3.91

 7.8 23.7 69 مرت فيفر  مكثر

الدرلةيفر الكميةيفر لمقياسيفر 
 المساندةيفر االلتماعية

 30.2 142.0 134 مرةيفر كاحدةيفر 
 لرالحيفر مرةيفر كاحدة 0.001** 3.34

 36.0 126.0 69 مرت فيفر  مكثر

يفر م ريفر دالةيفر احرائيايفر \\يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 0.05*يفر دالةيفر عنديفر يفر يفر يفر يفر 0.01**يفر دالةيفر احرائيايفر عنديفر يفر 

 تبين من خالل الجدول السابق مايلي:

 ( لػػػػػكحظيفر يفر كلػػػػػكديفر  ػػػػػركؽيفر لكىريػػػػػةيفر ذاتيفر داللػػػػػةيفر احرػػػػػائيةيفرp-value<0.05 يفر  ػػػػػييفر درلػػػػػاتيفر)
التاليةيفر )يفر الكلدانيةيفر ،يفر الماديةيفر ،يفر الرحبةيفر االلتماعيةيفر (يفر المساندةيفر االلتماعيةيفر الكميةيفر كاالب اديفر 

لدىيفر محاكلييفر االنتحاريفر  ييفر قطاعيفر مزةيفر ت زىيفر ل دديفر المحػاكالت،يفر اللػركؽيفر كانػتيفر الػذ فيفر حػاكلكايفر 
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االنتحػػاريفر مػػرةيفر كاحػػدة،يفر كىػػذايفر  ػػدؿيفر عمػػىيفر أفيفر األ ػػراديفر الػػذ فيفر حػػاكلكايفر االنتحػػاريفر مػػرةيفر كاحػػدةيفر تمقػػكايفر 
التماعيػػػةيفر أكثػػػريفر مػػػفيفر األ ػػػراديفر الػػػذ فيفر مسػػاندةيفر التمػػػاعييفر كمسػػػاندةيفر كلدانيػػػةيفر كماديػػػةيفر كرػػػحبةيفر 

 حاكلكايفر االنتحاريفر مرت فيفر  مكثر.

 ( لػػكحظيفر عػػدـيفر كلػػكديفر  ػػركؽيفر لكىريػػةيفر ذاتيفر داللػػةيفر احرػػائيةيفرp-value>0.05 يفر  ػػييفر المسػػاندةيفر)
التقد ريػػػةيفر كالمسػػػاندةيفر الم ر يػػػةيفر لػػػدىيفر محػػػاكلييفر االنتحػػػاريفر  ػػػييفر قطػػػاعيفر مػػػزةيفر ت ػػػزىيفر لنػػػكعيفر عػػػدديفر 

اريفر مػػرةيفر كاحػػدةيفر كاأل ػػراديفر الػػذ فيفر حػػاكلكايفر المحػػاكالت،يفر كىػػذايفر  ػػدؿيفر أفيفر األ ػػراديفر الػػذ فيفر حػػاكلكايفر االنتحػػ
 االنتحاريفر مرت فيفر  مكثريفر تمقكايفر مساندةيفر تقد ريةيفر كمساندةيفر م ر يةيفر بشكليفر متساكي.

ىػػػذهيفر النت لػػػةيفر إلػػػىيفر افيفر االشػػػخاصيفر الػػػذ فيفر حػػػاكلكايفر االنتحػػػاريفر لمػػػرةيفر أكلػػػىيفر يحظػػػكفيفر يفر ي ػػػزكيفر الباحػػػث
تتمثػليفر  ػييفر يفر باىتماـيفر كب ريفر مفيفر االخريفيفر كيتمقكفيفر لميهيفر أنكاعيفر المساندةيفر سػكاءيفر كانػتيفر الرسػميةيفر التػي

المنظماتيفر الخ ريػةيفر كالليػاتيفر الحككميػة،يفر ككػذلؾيفر المسػاندةيفر م ػريفر الرسػميةيفر التػييفر تتمثػليفر  ػييفر السػنديفر 
ال ػػػاطلييفر كالمسػػػاعداتيفر المممكسػػػةيفر المقدمػػػةيفر مػػػفيفر األىػػػليفر كاألرػػػدقاءيفر كالل ػػػرافيفر  ػػػاللميهيفر يسػػػ ىيفر 
لاىػػدابيفر عمػػىيفر منػػهيفر تكػػراريفر الل ػػليفر كرػػديفر اللكػػرة،يفر أمػػايفر األشػػخاصيفر الػػذ فيفر حػػاكلكايفر االنتحػػاريفر أكثػػريفر مػػفيفر 

 زكيفر الباحثيفر ذلؾيفر إلىيفر تكراريفر الل ل)محاكلةيفر االنتحار(يفر يككفيفر لديويفر رمبػةيفر  ػييفر إنيػاءيفر حياتػو،يفر مرةيفر  ي
يفر إنيػػاء يشػػ ريفر أفيفر يفر ا خػػريفكقػػديفر  رلػػهيفر ىػػذايفر السػػببيفر إلػػىيفر عػػدـيفر قػػدرةيفر تكا ػػ يفر اللػػرديفر مػػهيفر نلسػػويفر كمػػهيفر 

الحياةيفر ىكيفر الراحةيفر األبديةيفر التييفر تخلفيفر عنويفر  نكأيفر الحياةيفر كمشػكالتيا.يفر كقػديفر يكػكفيفر تكػراريفر الل ػليفر 
،يفر  مقػداريفر كحلػـيفر المسػاندةيفر كالت ػاطفيفر الػذييفر تمقػاهيفر  ػييفر المحاكلػةيفر األكلػىيفر  خريفايفر أنظارىكيفر لملتيفر 

كػػػػػافيفر ُمر ػػػػػيابيفر لذاتػػػػػويفر  قػػػػػاـيفر بتكػػػػػراريفر الل ػػػػػليفر لمحرػػػػػكؿيفر عمػػػػػىيفر كميػػػػػةيفر المسػػػػػاعدةيفر كالمسػػػػػاندةيفر مػػػػػفيفر 
عمليفر الباحثيفر مهيفر ىذهيفر اللئةيفر  قديفر تب فيفر أفيفر محاكلييفر االنتحاريفر ألكثريفر مفيفر مرةيفر يفر كمفيفر خالؿ.ا خريف

اليػػػةيفر الحيػػػاةيفر كتحمػػػليفر المسػػػئكليةيفر ككػػػذلؾيفر يسػػػتخدمكفيفر ىػػػـيفر أشػػػخاصيفر لػػػيسيفر لػػػد يـيفر القػػػدرةيفر عمػػػىيفر مكيفر 
 تل يفر يفر هيفر النت لة،كىذيككفيفر لد يفيفر الرمبةيفر هنياءيفر حياتيـا التيفر كاألدكاتيفر الحادةيفر لالنتحاريفر كبذلؾيفر 

(يفر ح ػثيفر أفيفر الشػخصيفر الػذييفر  تمقػىيفر الػدعـيفر االلتمػاعييفر عنػدهيفر قػدرةيفر عمػىيفر 2013)إيلػاف،يفر مهيفر دراسة
يفر التك فيفر مهيفر محيطو.

 في االنتحار محاولي لدى االجتماعية المساندة في إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال *

 المحافظة. لمتغير تعزى  غزة قطاع
 One -Wayالختباريفر رحةيفر ىذهيفر اللر يةيفر تـيفر استخداـيفر اختباريفر تحم ليفر التبا فيفر األحادييفر )يفر 
ANOVA يفر لدراسػػةيفر اللركقػػاتيفر  ػػييفر درلػػاتيفر المسػػاندةيفر االلتماعيػػةيفر لمحػػاكلييفر االنتحػػاريفر  ػػييفر قطػػاعيفر مػػزةيفر)

الشماؿ،يفر مزة،يفر الكسطى،يفر ر ح،يفر خان كنس(،يفر كالنتائجيفر المت مقةيفر بيذهيفر اللر يةيفر ت زىيفر لمتن ريفر المحا ظةيفر )
يفر مك حةيفر مفيفر خالؿيفر اللدكؿيفر التالي:
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( يوضح نتائج تحليل التباين اَلحادي لّشف الفروق في المساندة االجتماعية لدى 32جدول )
 (203)ف=محاولي االنتحار في قطاع غزة تعزى لمتغير المحافظة 

مجموع  مصدر التباين  ماعيةابعاد المساندة االجت
عات  المُر

درجات 
 الحرية

متوسط 
عات مستوى  قيمة ف المُر

 الداللة

 المساندةيفر الكلدانية
 0001.** 7.1 853.1 4 3412.5 ب فيفر الملمكعات
     121.0 198 23954.1 داخليفر الملمكعات

  يفر     202 27366.5 الملمكع

 المساندةيفر الم ر ية
 002.** 4.4 135.0 4 540.0 ب فيفر الملمكعات
     30.7 198 6074.8 داخليفر الملمكعات

  يفر     202 6614.7 الملمكع

 المساندةيفر المادية
 002.** 4.5 299.0 4 1196.2 ب فيفر الملمكعات
     67.1 198 13280.3 داخليفر الملمكعات

  يفر     202 14476.5 الملمكع

 المساندةيفر التقد رية
يفر 0001.** 6.7 200.7 4 803.0 ب فيفر الملمكعات
     29.7 198 5890.1 داخليفر الملمكعات

       202 6693.0 الملمكع

المساندةيفر باالمداديفر االلتماعييفر )الرحبةيفر 
 االلتماعية(

يفر 0001.** 10.6 522.5 4 2089.8 ب فيفر الملمكعات
     49.2 198 9734.0 داخليفر الملمكعات

       202 11823.9 الملمكع

 االلتماعيةيفر الدرلةيفر الكميةيفر لمقياسيفر المساندة
يفر 0001.** 8.6 8211.6 4 32846.5 ب فيفر الملمكعات
     952.7 198 188639.8 داخليفر الملمكعات

       202 221486.3 الملمكع
يفر م ريفر دالةيفر احرائيايفر \\يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 0.05*يفر دالةيفر عنديفر يفر يفر يفر يفر 0.01**يفر دالةيفر احرائيايفر عنديفر 

 تبين من خالل الجدول السابق مايلي:

  لػػكحظيفر كلػػكديفر  ػػركؽيفر لكىريػػةيفر ذاتيفر( داللػػةيفر إحرػػائيةيفرp-value<0.05 يفر) ػػييفر الدرلػػةيفر الكميػػةيفر 
ت ػزىيفر لنػكعيفر المحا ظػةيفر لمقياسيفر المساندةيفر االلتماعيةيفر لدىيفر محاكلييفر االنتحاريفر  ييفر قطػاعيفر مػزةيفر 

)الشػػماؿ،يفر مػػزة،يفر الكسػػطى،يفر ر ػػح،يفر خػػان كنس(،يفر يفر لم ر ػػةيفر اللػػركؽيفر تػػـيفر اسػػتخداـيفر اختبػػاريفر شػػيليويفر 
نتحػػاريفر الػػذ فيفر يسػػكنكفيفر  ػػييفر لممقارنػػاتيفر الب ديػػةيفر لتلػػانسيفر التبػػا ف،يفر  قػػديفر لػػكحظيفر بػػمفيفر محػػاكلييفر اال

محا ظػػػةيفر ر ػػػحيفر تمقػػػكايفر مسػػػاندةيفر التماعيػػػةيفر أكثػػػريفر مػػػفيفر محػػػاكلييفر االنتحػػػاريفر الػػػذ فيفر يسػػػكنكفيفر  ػػػييفر 
محا ظػػػاتيفر مػػػزةيفر كالكسػػػطىيفر كىػػػذهيفر اللػػػركؽيفر ذاتيفر داللػػػةيفر إحرػػػائية.يفر  ػػػييفر حػػػ فيفر لػػػـيفر تالحػػػظيفر أييفر 

  ركؽيفر ب فيفر المحا ظاتيفر األخرى.
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 ( لػػػػكحظيفر كلػػػػػكديفر  ػػػػػركؽيفر لكىريػػػػػةيفر ذاتيفر داللػػػػةيفر إحرػػػػػائيةيفرp-value<0.05 يفر)ندةيفر  ػػػػػييفر المسػػػػػا
ت ػػزىيفر لنػػكعيفر المحا ظػػةيفر )الشػػماؿ،يفر مػػزة،يفر الكلدانيػػةيفر لػػدىيفر محػػاكلييفر االنتحػػاريفر  ػػييفر قطػػاعيفر مػػزةيفر 

الكسطى،يفر ر ح،يفر خان كنس(،يفر يفر لم ر ةيفر اللركؽيفر تـيفر اسػتخداـيفر اختبػاريفر شػيليويفر لممقارنػاتيفر الب ديػةيفر 
لتلانسيفر التبا ف،يفر  قػديفر لػكحظيفر بػمفيفر محػاكلييفر االنتحػاريفر الػذ فيفر يسػكنكفيفر  ػييفر محا ظػةيفر ر ػحيفر تمقػكايفر 

مفيفر محاكلييفر االنتحػاريفر الػذ فيفر يسػكنكفيفر  ػييفر محا ظػاتيفر مػزةيفر كالكسػطىيفر يفر مساندةيفر كلدانيةيفر أكثر
كىػػػػذهيفر اللػػػػركؽيفر ذاتيفر داللػػػػةيفر إحرػػػػائية.يفر  ػػػػييفر حػػػػ فيفر لػػػػـيفر تالحػػػػظيفر أييفر  ػػػػركؽيفر بػػػػ فيفر المحا ظػػػػاتيفر 

 األخرى.

 ( لػػػػكحظيفر كلػػػػػكديفر  ػػػػػركؽيفر لكىريػػػػػةيفر ذاتيفر داللػػػػةيفر إحرػػػػػائيةيفرp-value<0.05 يفر) ػػػػػييفر المسػػػػػاندةيفر 
 ظػػػةيفر )الشػػػماؿ،يفر مػػػزة،يفر ت ػػػزىيفر لنػػػكعيفر المحاالم ر يػػػةيفر لػػػدىيفر محػػػاكلييفر االنتحػػػاريفر  ػػػييفر قطػػػاعيفر مػػػزةيفر 

الكسطى،يفر ر ح،يفر خان كنس(،يفر يفر لم ر ةيفر اللركؽيفر تـيفر اسػتخداـيفر اختبػاريفر شػيليويفر لممقارنػاتيفر الب ديػةيفر 
لتلانسيفر التبا ف،يفر  قػديفر لػكحظيفر بػمفيفر محػاكلييفر االنتحػاريفر الػذ فيفر يسػكنكفيفر  ػييفر محا ظػةيفر ر ػحيفر تمقػكايفر 
مساندةيفر م ر يةيفر أكثريفر مفيفر محاكلييفر االنتحاريفر الذ فيفر يسكنكفيفر  ييفر محا ظةيفر مزة،يفر كىذهيفر اللػركؽيفر 

 تيفر داللةيفر إحرائية.يفر  ييفر ح فيفر لـيفر تالحظيفر أييفر  ركؽيفر ب فيفر المحا ظاتيفر األخرى.ذا

 ( لكحظيفر كلكديفر  ركؽيفر لكىريةيفر ذاتيفر داللةيفر إحرائيةيفرp-value<0.05 يفر) ييفر المساندةيفر الماديةيفر 
ت ػػزىيفر لنػػكعيفر المحا ظػػةيفر )الشػػماؿ،يفر مػػزة،يفر الكسػػطى،يفر لػػدىيفر محػػاكلييفر االنتحػػاريفر  ػػييفر قطػػاعيفر مػػزةيفر 

اريفر شػػيليويفر لممقارنػػاتيفر الب ديػػةيفر لتلػػانسيفر ر ػػح،يفر خػػان كنس(،يفر يفر لم ر ػػةيفر اللػػركؽيفر تػػـيفر اسػػتخداـيفر اختبػػ
التبػػا ف،يفر  قػػديفر لػػكحظيفر بػػمفيفر محػػاكلييفر االنتحػػاريفر الػػذ فيفر يسػػكنكفيفر  ػػييفر محا ظػػةيفر ر ػػحيفر تمقػػكايفر مسػػاندةيفر 
ماديػػةيفر أكثػػريفر مػػفيفر محػػاكلييفر االنتحػػاريفر الػػذ فيفر يسػػكنكفيفر  ػػييفر محا ظػػةيفر الكسػػطى،يفر كىػػذهيفر اللػػركؽيفر 

 ذاتيفر داللةيفر إحرائية.يفر  ييفر ح فيفر لـيفر تالحظيفر أييفر  ركؽيفر ب فيفر المحا ظاتيفر األخرى.

  لػػػػكحظيفر كيفر( لػػػػػكديفر  ػػػػػركؽيفر لكىريػػػػػةيفر ذاتيفر داللػػػػةيفر إحرػػػػػائيةيفرp-value<0.05 يفر) ػػػػػييفر المسػػػػػاندةيفر 
ت ػػػزىيفر لنػػػكعيفر المحا ظػػػةيفر )الشػػػماؿ،يفر مػػػزة،يفر التقد ريػػةيفر لػػػدىيفر محػػػاكلييفر االنتحػػػاريفر  ػػػييفر قطػػػاعيفر مػػػزةيفر 

الكسطى،يفر ر ح،يفر خان كنس(،يفر يفر لم ر ةيفر اللركؽيفر تـيفر اسػتخداـيفر اختبػاريفر شػيليويفر لممقارنػاتيفر الب ديػةيفر 
تحػاريفر الػذ فيفر يسػكنكفيفر  ػييفر محا ظػةيفر ر ػحيفر تمقػكايفر لتلانسيفر التبا ف،يفر  قػديفر لػكحظيفر بػمفيفر محػاكلييفر االن

مساندةيفر تقد ريةيفر أكثػريفر مػفيفر محػاكلييفر االنتحػاريفر الػذ فيفر يسػكنكفيفر  ػييفر محا ظػاتيفر مػزةيفر كالكسػطىيفر 
كىػػػػذهيفر اللػػػػركؽيفر ذاتيفر داللػػػػةيفر إحرػػػػائية.يفر  ػػػػييفر حػػػػ فيفر لػػػػـيفر تالحػػػػظيفر أييفر  ػػػػركؽيفر بػػػػ فيفر المحا ظػػػػاتيفر 

 األخرى.
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 ( لكحظيفر كلكديفر  ركؽيفر لكىريةيفر ذاتيفر داللػةيفر إحرػائيةيفرp-value<0.05 يفر)مسػاندةيفر  ػييفر درلػةيفر ال

ت ػػزىيفر لممحا ظػػةيفر )الشػػماؿيفر ،يفر باهمػػداديفر االلتمػػاعييفر لػػدىيفر محػػاكلييفر االنتحػػاريفر  ػػييفر قطػػاعيفر مػػزةيفر 

مزةيفر ،يفر الكسطىيفر ،يفر ر حيفر ،يفر خان كنس(،يفر لم ر ةيفر اللركؽيفر تػـيفر اسػتخداـيفر اختبػاريفر شػيليويفر لممقارنػاتيفر 

الب ديةيفر لتلانسيفر التبا ف،يفر  قديفر لكحظيفر بمفيفر محاكلييفر االنتحاريفر الذ فيفر يسكنكفيفر  ييفر محا ظةيفر ر حيفر 

اهمػػػػداديفر االلتمػػػػاعييفر أكثػػػػريفر مػػػػفيفر محػػػػاكلييفر االنتحػػػػاريفر الػػػػذ فيفر يسػػػػكنكفيفر  ػػػػييفر  تمقػػػػكفيفر مسػػػػاندةيفر ب

المحا ظػػاتيفر األخػػرىيفر مػػفيفر قطػػاعيفر مػػزةيفر ،يفر كىػػذهيفر اللػػركؽيفر ذاتيفر داللػػةيفر إحرػػائية.يفر  ػػييفر يفر حػػ فيفر لػػـيفر 

 تالحظيفر أييفر  ركؽيفر ب فيفر المستكياتيفر األخرى.

يفر القبمػػييفر طػػابهيفر عم يػايفر ينمػػبيفر ر ػػحيفر محا ظػةيفر  ػػييفر األسػػرةيفر تكػكيفيفر طبي ػػةيفر أفيفر النت لػػةيفر ىػذهيفر الباحػػثيفر يلسػر

يفر ـ1948يفر عػػاـيفر المحتمػػةيفر األرا ػػييفر مػػفيفر ىػػالرتيفر التػػييفر ال ػػائالتيفر ب ػػضيفر أفيفر  ت ػػحيفر ح ػػثيفر مي،كال ػػائ

يفر منػاط يفر عمػىيفر اطمقػكايفر أكيفر منيػايفر ىػالركايفر التػييفر القريػةيفر باسػـيفر أحيائيػايفر كسػم تيفر ر ػحيفر محا ظػةيفر  ييفر سكنت

يفر كت ػديفر ر ح،يفر  ييفر األسرةيفر لطبي ةيفر االلتماعييفر كالنس جيفر التراب يفر مدىيفر بّ فيفر كىذايفر عائالتيـ،يفر اسـيفر سكناىـ

يفر ر ػحيفر محا ظػةيفر ت ػديفر كمػايفر األخػرى،يفر بالمحا ظػاتيفر مقارنػةيفر السػكافيفر قم مػةيفر حا ظاتالميفر مفيفر ر حيفر محا ظة

يفر أكثػريفر األسػريفر مػفيفر ل مػتيفر الظػركؼيفر ىػذهيفر األخػرى،يفر لممحا ظػاتيفر بالنسػبةيفر  قػرابيفر يفر كأكثػريفر ميمشةيفر محا ظة

يفر آدكـيفر دراسػػػػة)يفر مػػػهيفر تت ػػارضيفر النت لػػػةيفر كىػػػذهيفر ،كالقػػكةيفر اليمػػػةيفر أ ػػػرادىـيفر كيمنحػػكفيفر يفر كسػػػندابيفر يفر كعكنػػػابيفر يفر ترابطػػابيفر 

 .(2013دراسػةيفر )إيلافيفر كآخركف،يفر (يفر كتتل يفر مه2015،يفر كآخركفيفر 
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 ) وأبعادىا االجتماعية المساندة في البعدية للمقارنات شيفيو اختبار نتائج (31) جدول
يفر المحافظة لنوع بالنسبة التقديرية( المادية،

 المتكس  ال دد المحا ظة األب اد
 المقارناتيفر الب دية

1 2 3 4 5 

المساندةيفر 
 الكلدانية

 0.336 0.99 0.590 0.404 1 41.5 27 الشماؿ
 0001.** 0.125  1  36.5 69 مزة

 006.** 0.355 1   36.4 25 الكسطى
 0.303 1    42.1 47 خان كنس
 1     47.5 35 ر ح

 المساندةيفر الم ر ية

 0.998 0.935 0.401 0.096 1 20.3 27 الشماؿ
 017.** 0.290  1  16.7 69 مزة

 0.199 0.756 1   17.2 25 الكسطى
 0.761 1    19.1 47 خان كنس
 1     20.8 35 ر ح

 المساندةيفر المادية

 0.445 0.99 0.338 0.998 1 30.3 27 الشماؿ
 0.113 0.986 0.300 1  29.6 69 مزة

 0.002** 0.172 1   25.4 25 الكسطى
 0.379 1    30.6 47 خان كنس
 1     34.3 35 ر ح

 المساندةيفر التقد رية

 0.587 0.99 286. 0.289 1 22.0 27 اؿالشم
 0.001** 0.232 993. 1  19.2 69 مزة

 0.003** 0.272 1   18.6 25 الكسطى
 0.309 1    21.6 47 خان كنس
 1     24.3 35 ر ح

المساندةيفر باهمداديفر 
 االلتماعي

 001.** 0.889 0.99 0.932 1 25.4 27 الشماؿ
 001.** 0.186 0.963 1  23.9 69 مزة

 001.** 0.845 1   25.1 25 الكسطى
 008.** 1    27.2 47 خان كنس
 1     33.1 35 ر ح

الدرلةيفر الكميةيفر 
لمقياسيفر المساندةيفر 
 االلتماعية

 0.152 0.99 0.434 0.450 1 139.4 27 الشماؿ
 001.** 0.183 0.995 1  125.9 69 مزة

 001.** 0.245 1   122.6 25 الكسطى
 0.098 1    140.5 47 خان كنس
 1     160.0 35 ر ح

يفر م ريفر دالةيفر احرائيايفر \\يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 0.05*يفر دالةيفر عنديفر يفر يفر يفر يفر 0.01**يفر دالةيفر احرائيايفر عنديفر يفر 
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 في االنتحار محاولي لدى االجتماعية المساندة في إحصائية داللة ذات فروق  توجد اليفر *

 اَلسرة. لدخل تعزى  غزة قطاع
يفر مقياسيفر  ييفر اللركقاتيفر لدراسةيفر مستقمت فيفر  نت فل يفر تيفر اختباريفر استخداـيفر تـيفر ذلؾيفر رحةيفر الختبار

يفر 1500يفر مفيفر أكثريفر شيكل،يفر 1500يفر مفيفر )أقليفر األسرةيفر دخليفر لمتن ريفر ت زىيفر يفر االلتماعيةيفر المساندة

يفر التالي:يفر اللدكؿيفر خالؿيفر مفيفر مك حةيفر اللر يةيفر بيذهيفر المت مقةيفر كالنتائجيفر شيكل(،
يفر دةالمسانيفر مقياسيفر درلاتيفر  ييفر اللركؽيفر يفر لكشفيفر مستقمت فيفر ل  نت فيفر تيفر اختباريفر  ك حيفر (32)يفر لدكؿ

 (203)ف=يفر االسرةيفر لدخليفر ت زىيفر يفر مزةيفر قطاعيفر  ييفر االنتحاريفر لمحاكلييفر االلتماعية

االنحراف  المتوسط العدد دخل اَلسرة ابعاد المساندة االجتماعية
مستوى  قيمة ت المعياري 

 اتجاه الفروق  الداللة

 المساندةيفر الكلدانية
 11.6 39.5 157 شيكليفر 1500أقليفر مفيفر 

 م ريفر دالة 079.// 1.77-
 11.6 43.0 46  مكثرشيكليفر يفر 1500

 المساندةيفر الم ر ية
 5.9 18.3 157 شيكليفر 1500أقليفر مفيفر 

 م ريفر دالة 311.// 1.02-
 5.1 19.3 46 شيكليفر  مكثريفر 1500

 المساندةيفر المادية
 7.8 28.6 157 شيكليفر 1500أقليفر مفيفر 

-5.51 **.001 
يفر 1500لرالحيفر 

 8.4 35.9 46 شيكليفر  مكثريفر 1500  مكثر

 المساندةيفر التقد رية
 6.0 20.5 157 شيكليفر 1500أقليفر مفيفر 

يفر 1500لرالحيفر  051.* 1.94-
 4.8 22.4 46 شيكليفر  مكثريفر 1500  مكثر

المساندةيفر باهمداديفر 
االلتماعييفر )يفر الرحبةيفر 

 االلتماعية(

 7.6 25.8 157 شيكليفر 1500أقليفر مفيفر 
-2.69 **.008 

يفر 1500لرالحيفر 
 7.2 29.2 46 شيكليفر  مكثريفر 1500  مكثر

سيفر الدرلةيفر الكميةيفر لمقيا
 المساندةيفر االلتماعية

 33.1 132.7 157 شيكليفر 1500أقليفر مفيفر 
-3.12 **.002 

يفر 1500لرالحيفر 
 29.9 149.7 46 شيكليفر  مكثريفر 1500  مكثر

يفر م ريفر دالةيفر احرائيايفر \\يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 0.05*يفر دالةيفر عنديفر يفر يفر يفر يفر 0.01**يفر دالةيفر احرائيايفر عنديفر يفر 

 ييفر الدرلةيفر الكميةيفر (يفر value<0.05-pأظيرتيفر النتائجيفر كلكديفر  ركؽيفر لكىريةيفر ذاتيفر داللةيفر احرائيةيفر )
يفر محاكلييفر  يفر لدى يفر االلتماعية( يفر الرحبة يفر التقد رية، يفر )المادية، يفر التالية يفر كاالب اد يفر االلتماعية لممساندة

يفر 1500شيكل،يفر يفر 1500االنتحاريفر  ييفر قطاعيفر مزةيفر ت زىيفر لمستكىيفر الدخليفر الشيرييفر ل سرةيفر )يفر أقليفر مفيفر 
مكثر،يفر كىذايفر شيكليفر  يفر 1500شيكليفر  مكثر(،يفر كاللركؽيفر كانتيفر لرالحيفر األ راديفر الذ فيفر مستكىيفر دخليفر أسرىـيفر 

شيكليفر تمقكايفر مساندةيفر التماعيةيفر كمساندةيفر ماديةيفر يفر 1500 دؿيفر عمىيفر أفيفر األ راديفر الذ فيفر مستكىيفر دخميـيفر أقليفر 
يفر  يفر الذ فيفر مستكىيفر دخميـ يفر ُأقليفر مفيفر األ راد يفر التماعية يفر كمساندةيفر رحبة يفر تقد رية شيكليفر يفر 1500كمساندة

يفر (يفر  يvalue>0.05-p مكثر.يفر  ييفر ح فيفر لكحظيفر يفر عدـيفر كلكديفر  ركؽيفر لكىريةيفر ذاتيفر داللةيفر احرائيةيفر )
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يفر مزةيفر  يفر قطاع يفر  ي يفر االنتحار يفر محاكلي يفر لدى يفر الم ر ية( يفر )الكلدانية، يفر التالية يفر االلتماعية يفر المساندة أب اد
يفر ت زىيفر لدخليفر األسرة.

يفر الدخليفر ذكاتيفر األشخاصيفر لرالحيفر كمساندةيفر اىتماـيفر ىناؾيفر بمفيفر السابقةيفر النت لةيفر الباحثيفر يلسر

يفر الملتمهيفر يك يفر عاـيفر بشكليفر الثقا ةيفر طبي ةيفر أفيفر إلىيفر  رلهيفر كىذايفر م رىـيفر مفيفر أكثريفر  مكثر،يفر شيكل1500

يفر المتكس يفر أكيفر المحدكديفر الدخليفر أرحابيفر األشخاصيفر إلىيفر يم مكفيفر يفر ألنيـيفر خاصيفر بشكليفر اللمسط ني

يفر مفيفر األسرةيفر تحتالويفر مايفر كل ليفر المحدكديفر الدخليفر ذكاتيفر مفيفر ىـيفر النزييفر يفر الش بيفر  ئاتيفر مفيفر  كث ر

يفر مايفر كتك  ريفر الح ػاةيفر مسا رةيفر مفيفر لتمكنيػايفر اللئةيفر ىذهيفر مساندةيفر يستدعييفر التكنكلكليايفر كمكاكبةيفر مراريف
يفر (.2008)خ ر،يفر دراسةيفر مهيفر تتل يفر النت لةيفر كىذهيفر احتيالاتيفر مفيفر  مزميػا

يفر 
 محاولي لدى السببي العزو في إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال : الرابعة الفرضية

الجنس، العمر، المستوى ) التالية الديمغرافية للمتغيرات تعزى  غزة قطاع في االنتحار
لمسكن، اَلداة المستخدمة ،عدد التعليمي، الحالة االجتماعية، نوع اَلسرة، طبيعة ا

يفر (.المحاوالت
 وسوف حده على متغير كل حسب علييا االجابة يجب فرضيات عدة الفرضية ىذه من ينبثق

يفر التالي: خالل من بالتفصيل نعرضيا
 غزة قطاع في االنتحار محاولي لدى السببي العزو في إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال *

 الجنس. لنوع تعزى 

يفر درلاتيفر  ييفر اللركقاتيفر لدراسةيفر مستقمت فيفر ل  نت فيفر تيفر اختباريفر استخداـيفر تـيفر ذلؾيفر رحةيفر الختباريفر 

يفر كالنتائجيفر إناث(،يفر )ذككر،يفر اللنسيفر لنكعيفر ت زىيفر يفر الخارلييفر السببييفر كال زكيفر الداخمييفر السببييفر ال زك

يفر التالي:يفر اللدكؿيفر خالؿيفر مفيفر مك حةيفر اللر يةيفر بيذهيفر المت مقة
 السببي العزو درجات في الفروق  لّشف مستقلتين لعينتين ت اختبار يوضح (33) جدول

 (223)ن= الجنس لنوع تعزى  غزة قطاع في االنتحار لمحاولي

االنحراف  المتوسط العدد نوع الجنس العزو السببي
مستوى  قيمة ت المعياري 

 اتجاه الفروق  الداللة

ال زكيفر السببييفر 
 الداخمي

 9.0 40.0 99 ذككر
 م ريفر دالةيفر  23.// 1.20

 8.1 38.5 104 إناث
سببييفر ال زكيفر ال

 الخارلي
 12.7 67.7 99 ذككر

 12.4 68.2 104 إناث م ريفر دالةيفر  78.// 27.-

يفر م ريفر دالةيفر احرائيايفر \\يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 0.05*يفر دالةيفر عنديفر يفر يفر يفر يفر 0.01**يفر دالةيفر احرائيايفر عنديفر 
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يفر  ييفر (P-VALUE>0.05)يفر احرائيةيفر داللةيفر ذاتيفر لكىريةيفر  ركؽيفر يفر كلكديفر عدـيفر إلىيفر النتائجيفر أظيرت

يفر مزةيفر قطاعيفر  ييفر االنتحاريفر محاكلييفر لدىيفر الخارلييفر السببييفر كال زكيفر الداخمييفر السببييفر ال زكيفر درلات

يفر محاكلييفر مفيفر كاهناث(يفر )الذككريفر اللنس فيفر مفيفر كاليفر أفيفر  دؿيفر كىذايفر أنثى(،يفر )ذكر،يفر اللنسيفر لنكعيفر ت زىيفر 

يفر السببييفر كال زكيفر الداخمييفر السببييفر ال زكيفر مفيفر متساكيةيفر درلاتيفر لد يـيفر مزةيفر قطاعيفر  ييفر االنتحار

يفر يفر الخارلي.
يفر الظركؼيفر نلسيفر لويفر ملتمهيفر  ييفر ن يشيفر ككننايفر متكق ةيفر  لةنتيفر ىييفر السابقةيفر النت لةيفر أفيفر الباحثيفر يلسر

يفر المشاريهيفر كثرةيفر ككذايفر كال مليفر الت ميـيفر  ييفر بالح يفر كا ريفر بنر بيفر يحظيافيفر كالرلليفر المرأةيفر كأفيفر الم يشة

يفر كتنم تيػايفر المرأةيفر بملاؿيفر تختصيفر التييفر األىميةيفر المؤسساتيفر كانتشاريفر كتمك نيايفر بالمرأةيفر تيتـيفر التي

يفر النكعيفر كمراعاةيفر الدكل ػةيفر المشاريهيفر لميهيفر  ييفر أةالمريفر يفر استيداؼيفر االفيفر أربحيفر ككذلؾيفر كتمى م يػا

يفر السببييفر ال زكيفر عمىيفر تمث ريفر لويفر ماعيااللتيفر النكعيفر يكفيفر لـيفر لذلؾيفر ،يفر كالتدريبيفر التشن ليفر  ييفر االلتماعي

يفر (2007)دالشة،يفر دراسةيفر مهيفر تختمفيفر النت لةيفر كىذه
يفر 
 غزة قطاع في االنتحار محاولي لدى السببي العزو في إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال *

 العمرية. الفئات لمتغير تعزى 

 One -Wayالختباريفر رحةيفر ىذهيفر اللر يةيفر تـيفر استخداـيفر اختباريفر تحم ػليفر التبػا فيفر األحػادييفر )
ANOVA يفر لدراسػػػةيفر اللركقػػػاتيفر  ػػػييفر ال ػػػزكيفر السػػػببييفر لػػػدىيفر محػػػاكلييفر االنتحػػػاريفر  ػػػييفر قطػػػاعيفر مػػػزةيفر ت ػػػزىيفر)

بيػذهيفر سنةيفر  مايفر  كؽ(،يفر كالنتػائجيفر المت مقػةيفر يفر 31سنة،يفر يفر 30-21سنةيفر  مقل،يفر يفر 20لمتن ريفر اللئاتيفر ال مريةيفر )
يفر اللر يةيفر مك حةيفر مفيفر خالؿيفر اللدكؿيفر التالي:

يفر 
نتائج تحليل التباين اَلحادي لّشف الفروق في العزو السببي لدى يفر  ك حيفر (34)يفر لدكؿ

يفر (203)ف=يفر محاولي االنتحار في قطاع غزة تعزى لمتغير الفئات العمرية

مجموع  مصدر التباين  العزو السببي
عات  المُر

درجات 
 الحرية

متوسط 
عات مستوى  فقيمة  المُر

 الداللة

ال زكيفر السببييفر 
 الداخمي

 285.// 1.262 91.907 2 183.815 ب فيفر الملمكعات
   72.806 200 14561.210 داخليفر الملمكعات

    202 14745.025 الملمكع
ال زكيفر السببييفر 
 الخارلي

 975.// 025. 3.935 2 7.870 ب فيفر الملمكعات
   158.514 200 31702.889 داخليفر الملمكعات

    202 31710.759 ملمكعال
يفر م ريفر دالةيفر احرائيايفر \\يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 0.05*يفر دالةيفر عنديفر يفر يفر يفر يفر 0.01**يفر دالةيفر احرائيايفر عنديفر يفر يفر 
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 ػػػييفر (يفر p-value>0.05أظيػػػرتيفر النتػػػائجيفر عػػػدـيفر كلػػػكديفر  ػػػركؽيفر لكىريػػػةيفر ذاتيفر داللػػػةيفر إحرػػػائيةيفر )
درلػاتيفر ال ػػزكيفر السػػببييفر الػػداخمييفر ،يفر ال ػػزكيفر السػػببييفر الخػارلي(يفر لػػدىيفر محػػاكلييفر االنتحػػاريفر  ػػييفر قطػػاعيفر 

سػنةيفر  مػايفر  ػكؽ(،يفر كىػذايفر ي نػييفر يفر 31سػنة،يفر يفر 30-21سػنةيفر  مقػل،يفر يفر 20)بةيفر لملئاتيفر ال مريةيفر مزةيفر بالنس
أفيفر اللئػػػاتيفر ال مريػػػةيفر لمحػػػاكلييفر االنتحػػػاريفر لػػػيسيفر ليػػػايفر أثػػػريفر عمػػػىيفر مسػػػتكىيفر ال ػػػزكيفر السػػػببييفر الػػػداخمييفر 

 كال زكيفر السببييفر الخارلييفر عنديفر محاكلييفر االنتحاريفر  ييفر قطاعيفر مزةيفر .

-18طاعيفر مزةيفر تتراكحيفر أعمارىـيفر مايفر ب فيفر النت لةيفر السابقةيفر بمفيفر محاكلييفر االنتحاريفر  ييفر قيفر يلسريفر الباحث
عاـ،يفر كل ليفر ىذهيفر اللئةيفر تتشابويفر بمسبابيفر كأسال بيفر ال زكيفر كأفيفر الظركؼيفر التييفر ي يشكنيايفر ىييفر ظركؼيفر يفر 45

متشابيةيفر كمتماثمة،يفر كمفيفر خالؿيفر عرضيفر اهطاريفر النظرييفر ألكامريفر ال زكيفر السببييفر تب فيفر أفيفر مركزيفر ال ب يفر 
يفر نخل ابيفر  ييفر مرحمةيفر الطلكلةيفر ثـيفر  زاد تمثريفر كيتن ريفر باختالؼيفر مراحليفر ال مر،يفر  ال ب يفر الداخمييفر  بدكيفر م

يفر (2011كىذهيفر النت لةيفر تتل يفر مهيفر دراسػةيفر )عر ات،يفر (189:1987)أبكناىية،مهيفر التقدـيفر  ييفر ال مر

 غزة قطاع في االنتحار محاولي لدى السببي العزو في إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال*

يفر التعليمي. للمستوى  تعزى 
 One -Wayتحم ليفر التبا فيفر األحادييفر )يفر الختباريفر رحةيفر ىذهيفر اللر يةيفر تـيفر استخداـيفر اختباريفر 
ANOVA يفر لدراسةيفر اللركقاتيفر  ييفر درلاتيفر ال زكيفر السببييفر الداخمييفر كال زكيفر السببييفر الخارلييفر لمحاكلييفر)

االنتحاريفر  ييفر قطاعيفر مزةيفر ت زىيفر لمتن ريفر المستكىيفر الت ميمييفر )إعداديةيفر  مايفر دكف،يفر ثانكية،يفر لام ييفر  مايفر 
يفر دكؿيفر التالي:يةيفر مك حةيفر مفيفر خالؿيفر الل كؽ(،يفر كالنتائجيفر المت مقةيفر بيذهيفر اللر 

يفر 
( يوضح نتائج تحليل التباين اَلحادي لّشف الفروق في العزو السببي الداخلي 35جدول )

والعزو السبي الخارجي لدى محاولي االنتحار في قطاع غزة تعزى لمتغير المستوى التعليمي 
يفر (203)ف=

مجموع  مصدر التباين  العزو السببي
عات  المُر

درجات 
 الحرية

متوسط 
عات مستوى  ف قيمة المُر

 الداللة

ال زكيفر السببييفر 
 الداخمي

 009.** 4.841 340.4 2 680.7 ب فيفر الملمكعات
 70.3 200 14064.2 داخليفر الملمكعات

  
 202 14745.0 الملمكع

   
ال زكيفر السببييفر 
 الخارلييفر 

 026.* 3.713 567.5 2 1135.1 ب فيفر الملمكعات
 152.8 200 30575.6 داخليفر الملمكعات

  
 202 31710.7 الملمكع

   
يفر م ريفر دالةيفر احرائيايفر \\يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 0.05*يفر دالةيفر عنديفر يفر يفر يفر يفر 0.01**يفر دالةيفر احرائيايفر عنديفر 
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 السابق: الجدول خالل من تبين 

 ( لػكحظيفر كلػكديفر  ػركؽيفر لكىريػةيفر ذاتيفر داللػةيفر إحرػائيةيفرp-value<0.05 يفر) ػييفر درلػاتيفر ال ػػزكيفر 
ديػةيفر ت ػزىيفر لممسػتكىيفر الت ميمػييفر )إعداالسببييفر الداخمييفر لدىيفر محاكلييفر االنتحاريفر  ػييفر قطػاعيفر مػزةيفر 

 مايفر دكف،يفر ثانكية،يفر لام ييفر  مايفر  كؽ(،يفر يفر لم ر ةيفر اللركؽيفر تـيفر استخداـيفر اختباريفر شيليويفر لممقارناتيفر 
الب ديػػػةيفر لتلػػػانسيفر التبػػػا ف،يفر  قػػػػديفر لػػػكحظيفر بػػػمفيفر محػػػاكلييفر االنتحػػػػاريفر الحارػػػم فيفر عمػػػىيفر الشػػػػيادةيفر 
اللام يةيفر  مايفر  كؽيفر لد يـيفر عزكيفر سػببييفر يفر داخمػييفر أقػليفر مػفيفر محػاكلييفر االنتحػاريفر الحارػم فيفر عمػىيفر 

ذهيفر اللركؽيفر ذاتيفر داللةيفر إحرائية.يفر  ييفر ح فيفر لـيفر تالحظيفر أييفر  ػركؽيفر بػ فيفر الشيادةيفر االعدادية،يفر كى
 المستكياتيفر األخرى.

 ( لػكحظيفر كلػكديفر  ػركؽيفر لكىريػةيفر ذاتيفر داللػةيفر إحرػائيةيفرp-value<0.05 يفر  ػييفر درلػاتيفر ال ػػزكيفر)
السببييفر الخارلييفر لدىيفر محاكلييفر االنتحاريفر  ييفر قطاعيفر مزةيفر ت زىيفر لممستكىيفر الت ميمػييفر )إعداديػةيفر 

لم ر ةيفر اللركؽيفر تـيفر استخداـيفر اختباريفر شيليويفر لممقارناتيفر يفر  مايفر دكف،يفر ثانكية،يفر لام ييفر  مايفر  كؽ(،يفر 
الب ديػػػةيفر لتلػػػانسيفر التبػػػا ف،يفر  قػػػػديفر لػػػكحظيفر بػػػمفيفر محػػػاكلييفر االنتحػػػػاريفر الحارػػػم فيفر عمػػػىيفر الشػػػػيادةيفر 
اللام يةيفر  مايفر  كؽيفر لد يـيفر عزكيفر سببييفر خارلييفر أقليفر مفيفر محػاكلييفر االنتحػاريفر الحارػم فيفر يفر عمػىيفر 

 فيفر لػـيفر تالحػظيفر أييفر  ػركؽيفر شيادةيفر الثانكيةيفر ال امة،يفر كىذهيفر اللركؽيفر ذاتيفر داللةيفر إحرػائية.يفر  ػييفر حػ
 ب فيفر المستكياتيفر األخرى.

الحارػم فيفر عمػىيفر الدرلػةيفر اللام يػةيفر كمػايفر  ػكؽيفر ىػـيفر أكثػريفر يفر األشػخاصالنت لةيفر السابقةيفر أفيفر يفر يلسريفر الباحث
إدراكابيفر ككعيايفر بمػايفر  لػكؿيفر  ػييفر ذكاتيػـ،يفر كىػـيفر  ترػلكفيفر بالطبقػةيفر المثقلػة،يفر لػذلؾيفر  م ػبيفر المسػتكىيفر الت ميمػييفر 

شخرػيةيفر األ ػراديفر يفر ليفر ام يةيفر مفيفر أىـيفر المراحليفر التػييفر تسػقللدكريفر ىاـيفر  ييفر ال زكيفر السببي،يفر كل ليفر المرحمةيفر ا
كتشػػل يـيفر عمػػىيفر  يػػـيفر القػػدراتيفر اللرديػػةيفر كالمبػػادرة،يفر ب نمػػايفر يكػػكفيفر ال ػػزكيفر الخػػارلييفر مرتل ػػابيفر لػػدىيفر المرحمػػةيفر 
اللام يػػػػةيفر عنػػػػديفر الطمبػػػػةيفر األقػػػػليفر تحرػػػػيالبيفر  ػػػػييفر المسػػػػتكىيفر ال ممػػػػييفر أكيفر الطمبػػػػةيفر المكػػػػرى فيفر عمػػػػىيفر دراسػػػػةيفر 

نتػػاجيفر ل ػػن يفر االخػػريفيفر عمػػ يـيفر كىػػذايفر  تلػػ يفر مػػهيفر تخررػػاتيـيفر ألنيػػـيفر ي تقػػدكفيفر أفيفر ظػػركؼيفر حيػػاتيـيفر ىػػييفر 
(يفر أفيفر ذكاتيفر مرػػػدريفر ال ػػػب يفر الخػػػارلييفر يشػػػ ريفر إلػػػىيفر أفيفر اللػػػرديفر لػػػيسيفر لديػػػويفر 54،2002)حمػػػداف:دراسػػػػةيفر 

 القدرةيفر عمىيفر التحكـيفر  ييفر األحداثيفر كاأل  اؿيفر  ييفر حياتويفر الشخرية.
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يفر 
 والخارجي الداخلي السببي العزو في البعدية للمقارنات شيفيو اختبار نتائج ( 36) جدول

 لمحاولي االنتحار في قطاع غزة التعليمي للمستوى  النسبةب

 المتكس يفر ال دد المستكىيفر الت ميمي ال زكيفر السبييفر 
 المقارناتيفر الب دية

1 2 3 

 ال زكيفر السببييفر الداخمي
 011.** 509. 1 41.3 58 اعدادي
 101. 1   39.6 85 ثانكييفر 

 1     36.6 60 لام ييفر  مايفر  كؽيفر 

 ال زكيفر السببييفر الخارلي
 070. 996. 1 69.6 58 دادياع

 050.* 1   69.4 85 ثانكييفر 
 1     64.3 60 لام ييفر  مايفر  كؽيفر 

يفر م ريفر دالةيفر احرائيايفر \\يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 0.05*يفر دالةيفر عنديفر يفر يفر يفر يفر 0.01**يفر دالةيفر احرائيايفر عنديفر 

 محاولي لدى والخارجي الداخلي السببي العزو في إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال*يفر 

يفر االجتماعية. للحالة تعزى  غزة قطاع في االنتحار

 One -Wayكالختباريفر رحةيفر ىذهيفر اللر يةيفر تـيفر استخداـيفر اختباريفر تحم ليفر التبا فيفر األحادييفر )
ANOVA يفر لدراسةيفر اللركقاتيفر  ييفر درلاتيفر ال ػزكيفر السػببييفر الػداخمييفر كالخػارلييفر لمحػاكلييفر االنتحػاريفر  ػييفر)

ت مقػػةيفر قطػػاعيفر مػػزةيفر ت ػػزىيفر لمتن ػػريفر الحالػػةيفر االلتماعيػػةيفر )أعػػزب،يفر متػػزكج،يفر مطمػػ يفر أكيفر أرمػػل(،يفر كالنتػػائجيفر الم
يفر بيذهيفر اللر يةيفر مك حةيفر مفيفر خالؿيفر اللدكؿيفر التالي:

نتائج تحليل التباين اَلحادي لّشف الفروق في العزو السببي الداخلي (يفر  ك حيفر 37لدكؿيفر )
يفر (203)ف=والخارجي لدى محاولي االنتحار في قطاع غزة تعزى لمتغير الحالة االجتماعية 

العزو 
مجموع  مصدر التباين  السببي

عات  المُر
درجات 

 حريةال
متوسط 
عات مستوى  قيمة ف المُر

 الداللة
ال زكيفر 
السببييفر 
 الداخمي

 028.* 3.622 257.707 2 515.415 ب فيفر الملمكعات
 71.148 200 14229.610 داخليفر الملمكعات

  
 202 14745.025 الملمكع

   
ال زكيفر 
السببييفر 
 الخارلي

 034.* 3.427 525.367 2 1050.734 ب فيفر الملمكعات
 153.300 200 30660.025 تداخليفر الملمكعا

  
 202 31710.759 الملمكع

   
يفر م ريفر دالةيفر احرائيايفر \\يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 0.05*يفر دالةيفر عنديفر يفر يفر يفر يفر 0.01**يفر دالةيفر احرائيايفر عنديفر يفر 
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 تبين من خالل الجدول السابق مايلي:

 ( لػػكحظيفر كلػػكديفر  ػػركؽيفر لكىريػػةيفر ذاتيفر داللػػةيفر إحرػػائيةيفرp-value<0.05 يفر  ػػييفر درلػػةيفر ال ػػزكيفر)
االنتحػاريفر  ػييفر قطػاعيفر مػزةيفر ت ػزىيفر لمحالػةيفر االلتماعيػةيفر )أعػزب،يفر السببييفر الداخمييفر لدىيفر محاكلييفر 

متػػزكج،يفر مطمػػ يفر أكيفر أرمػػل(،يفر يفر لم ر ػػةيفر اللػػركؽيفر تػػـيفر اسػػتخداـيفر اختبػػاريفر شػػيليويفر لممقارنػػاتيفر الب ديػػةيفر 
لتلانسيفر التبا ف،يفر  قػديفر لػكحظيفر بػمفيفر محػاكلييفر االنتحػاريفر المتػزكل فيفر لػد يـيفر عػزكيفر سػببييفر يفر داخمػييفر 

ؽيفر ذاتيفر داللةيفر إحرائية.يفر  ػييفر حػ فيفر أكثريفر مفيفر محاكلييفر االنتحاريفر الن ريفر متزكل ف،يفر كىذهيفر اللركيفر 
 لـيفر تالحظيفر أييفر  ركؽيفر ب فيفر المستكياتيفر األخرى.

 ( لػػكحظيفر كلػػكديفر  ػػركؽيفر لكىريػػةيفر ذاتيفر داللػػةيفر إحرػػائيةيفرp-value<0.05 يفر) ػػييفر درلػػةيفر ال ػػزكيفر 
ت زىيفر لمحالػةيفر االلتماعيػةيفر )أعػزب،يفر السببييفر الخارلييفر لدىيفر محاكلييفر االنتحاريفر  ييفر قطاعيفر مزةيفر 

خداـيفر اختبػػاريفر شػػيليويفر لممقارنػػاتيفر الب ديػػةيفر متػػزكج،يفر مطمػػ يفر أكيفر أرمػػل(،يفر يفر لم ر ػػةيفر اللػػركؽيفر تػػـيفر اسػػت
لتلانسيفر التبا ف،يفر  قديفر لكحظيفر بمفيفر محاكلييفر االنتحػاريفر المتػزكل فيفر لػد يـيفر عػزكيفر سػببييفر يفر خػارلييفر 
أكثػػػريفر مػػػفيفر محػػػاكلييفر االنتحػػػاريفر الن ػػػريفر متػػػزكل ف،يفر كىػػػذهيفر اللػػػركؽيفر ذاتيفر داللػػػةيفر إحرػػػائية.يفر  ػػػييفر يفر 

 ح فيفر لـيفر تالحظيفر أييفر  ركؽيفر ب فيفر المستكياتيفر األخرى.

ةيفر أفيفر ال ػػزكيفر السػػببييفر الػػداخمييفر  ػػزداديفر لػػدىيفر  ئػػةيفر المتػػزكل فيفر مػػفيفر محػػاكلييفر النت لػػةيفر السػػابقيفر يلسػػريفر الباحػػث
االنتحاريفر كىذايفر  رلهيفر إلىيفر أفيفر اللرديفر ب ديفر ارتباطػويفر بالحيػاةيفر الزكليػةيفر كتكػكيفيفر األسػرةيفر يرػبحيفر لػدىيفر الكث ػريفر 
مػػنيـيفر الشػػ كريفر بتحمػػليفر المسػػئكلية،يفر كػػذلؾيفر مػػفيفر كانػػتيفر لديػػويفر اللررػػةيفر  ػػييفر اختيػػاريفر شػػريكةيفر الحيػػاةيفر كد ػػهيفر 

قػػػةيفر بنلسػػػويفر ممػػػايفر  زيػػػديفر ال ػػػزكيفر السػػػببييفر الػػػداخمييفر لديػػػو،يفر أمػػػايفر االشػػػخاصيفر تكػػػال فيفر زكالػػػويفر ىػػػذايفر ي طيػػػويفر ث
المتزكل فيفر أرحابيفر ال زكيفر السببييفر الخارلييفر قديفر يككنكايفر قديفر تزكلكايفر بسفيفر مبكريفر بناءبيفر عمىيفر رمبةيفر األىليفر 

،يفر كاعتمدكايفر بشكليفر كب ريفر عمىيفر األقاربيفر  ييفر اختياريفر الزكلةيفر كتكال فيفر الحياة،يفر كىػذايفر  ػؤدييفر إلػىيفر كا خريف
،يفر كلمظػركؼيفر ال امػةيفر ا خػريفأسػبابيفر تطػرأيفر عمػىيفر حيػاتيـيفر ي زكنيػايفر بسػببيفر يفر عدـيفر تحمميـيفر المسئكليةيفر كأي

(يفر أفيفر األ ػػػراديفر ذكييفر ال ػػزكيفر الخػػارلييفر متػػػرددكفيفر كحػػذركفيفر  ػػػييفر 2011كىػػذايفر  تلػػ يفر مػػػهيفر دراسػػةيفر )ال لػػاري،
كلػػػػػيسيفر لػػػػػد يـيفر القػػػػػدرةيفر عمػػػػػىيفر تكليػػػػػويفر الػػػػػذاتيفر أكيفر  ػػػػػب يفر الػػػػػنلسيفر كاليفر يكترثػػػػػكفيفر بحالػػػػػاتيفر يفر تلك ػػػػػرىـ

يفر كاىتماماتيفر ا خريفيفر .
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 والعزو الداخلي السببي العزو في البعدية للمقارنات شيفيو تباراخ نتائج (38) جدول

 لمحاولي االنتحار في قطاع غزة االجتماعية للحالة بالنسبة الخارجي السببي

 ال زكيفر السببي
الحالةيفر 
 االلتماعية

 المتكس  ال دد
 المقارناتيفر الب دية

1 2 3 

ال زكيفر السببييفر 
 الداخمي

 804. 029.** 1 37.7 96 أعزب
 41.0 86 تزكجم

 
1 .616 

 39.0 21 مطم يفر أكيفر أرمل
  

1 

ال زكيفر السببييفر 
 الخارلي

 700. 035.** 1 65.7 96 اعزب
 70.5 86 متزكج

 
1 .750 

 68.2 21 مطم يفر أكيفر أرمل
  

1 
 م ريفر دالةيفر احرائيايفر \\يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 0.05*يفر دالةيفر عنديفر يفر يفر يفر يفر 0.01**يفر دالةيفر احرائيايفر عنديفر 

 قطـاع فـي االنتحـار محـاولي لـدى السـببي العـزو يفـ إحصـائية داللـة ذات فـروق  توجد ال *  

يفر اَلسرة. لنوع تعزى  غزة

يفر ال زكيفر مقياسيفر  ييفر اللركقاتيفر لدراسةيفر مستقمت فيفر ل  نت فيفر تيفر اختباريفر استخداـيفر تـيفر ذلؾيفر رحةيفر الختباريفر 

يفر المت مقةيفر كالنتائجيفر ممتدة(،يفر )نككية،يفر األسرةيفر لنكعيفر ت زىيفر يفر الخارلييفر السببييفر كال زكيفر الداخمييفر السببي

يفر التالي:يفر اللدكؿيفر خالؿيفر مفيفر مك حةيفر اللر يةيفر بيذه

 السببي العزو درجات في الفروق  لّشف مستقلتين لعينتين ت اختبار يوضح (39) جدول

 اَلسرة لنوع تعزى  غزة قطاع في االنتحار لمحاولي الخارجي السببي والعزو الداخلي

االنحراف  المتوسط العدد نوع اَلسرة العزو السببي
مستوى  قيمة ت المعياري 

 الداللة

 زكيفر السببييفر الداخميال 
 8.36 39.0 104 نككية

-.280 //.780 
 8.76 39.3 99 ممتدة

 ال زكيفر السببييفر الخارلي
 11.21 67.5 104 نككية

-.463 //.644 
 13.81 68.3 99 ممتدة

يفر م ريفر دالةيفر احرائيايفر \\يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 0.05*يفر دالةيفر عنديفر يفر يفر يفر يفر 0.01**يفر دالةيفر احرائيايفر عنديفر 

يفر  ييفر (P-VALUE>0.05)يفر احرائيةيفر داللةيفر ذاتيفر لكىريةيفر ؽيفر  ركيفر يفر كلكديفر عدـيفر إلىيفر النتائجيفر أظيرت

يفر الداخمييفر السببييفر ال زك يفر مزةيفر قطاعيفر  ييفر االنتحاريفر محاكلييفر لدىيفر الخارلييفر السببييفر ال زكيفر درلاتيفر 

يفر نككيةيفر أسريفر  ييفر ي يشكفيفر يفر الذ فيفر االنتحاريفر محاكلييفر أفيفر  دؿيفر كىذايفر ممتدة(،يفر )نككية،يفر األسرةيفر لنكعيفر ت زىيفر 



158 

 

يفر السببييفر ال زكيفر مفيفر متساكيةيفر مستكياتيفر لد يـيفر ممتدةيفر أسريفر  ييفر ي يشكفيفر يفر الذ فيفر االنتحاريفر كمحاكلي

يفر يفر كالخارلي.يفر الداخمي
يفر كمتشابيةيفر مختمطةيفر النزييفر يفر ملتم نايفر  ييفر األسرةيفر تككيفيفر طبي ةيفر إلىيفر النت لةيفر ىذهيفر الباحثيفر ي زك

يفر ممتدةيفر أسرةيفر  كلديفر كاليفر بحتةيفر نككيةيفر أسرةيفر  كلديفر  اليفر نسبي،يفر بشكليفر كالتقال ديفر ال اداتيفر نلسيفر كي يشكفيفر 

يفر النككيةيفر األسرةيفر ب فيفر مزيجيفر ىييفر اللمسط نييفر الملتمهيفر  ييفر األسرةيفر ترك بةيفر  نلديفر مطم ،يفر بشكل

يفر  نلديفر ممتدة،يفر أسرةيفر  ييفر مستقليفر بشكليفر نككيةيفر أسريفر ملمكعةيفر ت يشيفر قديفر المثاؿيفر سب ليفر   مىيفر كالممتدة،

يفر دكاأللدايفر ا باءيفر مهيفر كقتيـيفر م ظـيفر كيق كفيفر يفر كيت ايشكفيفر يفر  ختمطكفيفر يفر النككيةيفر األسرةيفر أبناءيفر أف
يفر أفيفر ي تبريفر ح ثيفر (1992يفر ،يفر )كامليفر دراسػةيفر هميفر تتل يفر النت لةيفر كىذهيفر الممتدةيفر األسرةيفر ثقا ةيفر كيكتسبكفيفر 

يفر كقيمويفر خبراتويفر كيكتسبيفر كحالاتويفر رمباتويفر يشبهيفر  منيػايفر لملرديفر الرئيسييفر كالمردريفر النكاةيفر ىييفر األسرة

يفر مايفر مالبايفر الداخمييفر بال زكيفر  ترلكفيفر يفر الذ فيفر  األ راديفر ال ب يفر مردريفر لد يـيفر  تككفيفر يفر كبالتالييفر كعاداتو
يفر  ييفر ي يشكفيفر يفر الخارلييفر ال زكيفر ذكييفر يفر األ راديفر أفيفر ح فيفر  ييفر كالديمقراط ػةيفر بالحبيفر تتسـيفر أسريفر مفيفر يككنكفيفر 

يفر .يفر ال اطلييفر الحرمافيفر   يػايفر يشيهيفر أسر
   
 لدى الخارجي السببي والعزو الداخلي السببي العزو في إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال *

يفر  المسكن. لطبيعة تعزى  غزة قطاع في االنتحار محاولي

يفر  ييفر اللركقاتيفر لدراسةيفر  فمستقمتيفر ل  نت فيفر تيفر اختباريفر استخداـيفر تـيفر ذلؾيفر رحةيفر الختبار 

يفر ا لار(،يفر )ممؾ،يفر المسكفيفر لطبي ةيفر ت زىيفر يفر الخارلييفر السببييفر كال زكيفر الداخمييفر السببييفر ال زكيفر درلات

يفر التالي:يفر اللدكؿيفر خالؿيفر مفيفر مك حةيفر اللر يةيفر بيذهيفر المت مقةيفر كالنتائج
 السببي العزو درجات في الفروق  لّشف مستقلتين لعينتين ت اختبار يوضح (42) جدول 

 المسكن لطبيعة تعزى  غزة قطاع في االنتحار لمحاولي الخارجي لسببيا والعزو الداخلي

االنحراف  المتوسط العدد نوع المسكن العزو السببي
مستوى  قيمة ت المعياري 

 الداللة

 ال زكيفر السببييفر الداخمي
 8.623 38.66 148 ممؾ

-1.517 //.131 
 8.21 40.70 55 ا لار

 ال زكيفر السببييفر الخارلي
 12.59 67.50 148 ممؾ

 12.38 69.21 55 ا لار 387.// 868.-

يفر م ريفر دالةيفر احرائيايفر \\يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 0.05*يفر دالةيفر عنديفر يفر يفر يفر يفر 0.01**يفر دالةيفر احرائيايفر عنديفر 
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يفر  ركؽيفر  يفر كلكد يفر عدـ يفر إلى يفر النتائج يفر ) أظيرت يفر احرائية يفر داللة يفر ذات يفر  ييفر p-value>0.05لكىرية )
يفر السببييفر الخارلييفر لدىيفر محاكلييفر االن يفر السببييفر الداخمييفر كال زك تحاريفر  ييفر قطاعيفر مزةيفر درلاتيفر ال زكيفر 

لطبي ةيفر السكفيفر )ممؾ،يفر ا لار(،يفر كىذايفر  دؿيفر عمىيفر أفيفر طبي ةيفر السكفيفر ليسيفر ليايفر أثريفر عمىيفر مستكىيفر ال زكيفر 
يفر السببييفر الداخمييفر كال زكيفر السببييفر الخارلييفر عنديفر محاكلييفر االنتحاريفر  ييفر قطاعيفر مزة.يفر 

يفر سكاءيفر ممؾيفر منزؿيفر  ييفر يسكنكفيفر يفر مزةيفر قطاعيفر أ راديفر مفيفر الكث ريفر أفيفر  ييفر السابقةيفر النت لةيفر الباحثيفر يلسر

يفر خارة،يفر ظركؼيفر كتحتيفر قم مةيفر نسبةيفر ىييفر باه لاريفر يسكنكفيفر يفر لمذ فيفر بالنسبةيفر أمايفر ألقاربيـ،يفر أكيفر ليـيفر فكا

يفر ليـيفر عكنابيفر يفر يككنكايفر لكييفر أبناءىـيفر بلانبيفر كيقلكفيفر يفر كيدعمكفيفر يفر يساندكفيفر يفر كالمحيط فيفر الملتمهيفر أفيفر كنلد

يفر االلتماعيةيفر الشؤكفيفر يفر كزارةيفر تقدميايفر التييفر الخ ريةيفر المساعداتيفر بلانبيفر السكفيفر ألرةيفر د هيفر  ي

يفر ألىمية.ايفر كالمؤسسات

 غزة قطاع في االنتحار محاولي لدى السببي العزو في إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال *

 المستخدمة. لألداة تعزى 
 
 One -Wayالختبػػاريفر رػػحةيفر ىػػذهيفر اللر ػػيةيفر تػػـيفر اسػػتخداـيفر اختبػػاريفر تحم ػػليفر التبػػا فيفر األحػػادييفر )يفر 

ANOVAلخػارلييفر لمحػاكلييفر (يفر لدراسةيفر اللركقاتيفر  ييفر درلاتيفر ال زكيفر السببييفر الداخمييفر كال زكيفر السببييفر ا
االنتحػػاريفر  ػػييفر قطػػاعيفر مػػزةيفر ت ػػزىيفر لمتن ػػريفر األداةيفر المسػػتخدمةيفر )عقػػاق ريفر كسػػمكـ،يفر الػػةيفر حػػادةيفر أكيفر مشػػنقةيفر أكيفر 

يةيفر مك ػحةيفر مػفيفر خػالؿيفر سقكأيفر مفيفر عمكيفر كأع رةيفر ناريةيفر أكيفر مكاديفر مش مة(،يفر كالنتػائجيفر المت مقػةيفر بيػذهيفر اللر ػ
يفر اللدكؿيفر التالي:

في العزو السببي الداخلي  ( يوضح نتائج تحليل التباين اَلحادي لّشف الفروق 41جدول )
والعزو السببي الخارجي لدى محاولي االنتحار في قطاع غزة تعزى لمتغير اَلداة المستخدمة 

 (203)ف=
العزو 
مجموع  مصدر التباين  السببي

عات  المُر
درجات 
 الحرية

متوسط 
عات مستوى  قيمة ف المُر

 الداللة
ال زكيفر 
السببييفر 
 الداخمي

 406.// 905. 66.154 2 132.309 ب فيفر الملمكعات
 73.064 200 14612.716 داخليفر الملمكعات

  
    202 14745.025 الملمكع

ال زكيفر 
السببييفر 
 الخارلي

 496.// 703. 110.644 2 221.289 ب فيفر الملمكعات
 157.447 200 31489.470 داخليفر الملمكعات

  
 202 31710.759 الملمكع

يفر م ريفر دالةيفر إحرائيابيفر يفر \\يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 0.05الةيفر إحرائيابيفر عنديفر *يفر ديفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 0.01**يفر دالةيفر إحرائيابيفر عنديفر يفر    
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-P)يفر إحرػػػػػػائيةيفر داللػػػػػػةيفر ذاتيفر لكىريػػػػػػةيفر  ػػػػػػركؽيفر يفر كلػػػػػػكديفر عػػػػػػدـيفر السػػػػػػاب يفر اللػػػػػػدكؿيفر خػػػػػػالؿيفر مػػػػػػفيفر تبػػػػػػ ف
VALUE>0.05) يفر لػػػدىيفر الخػػػارلييفر السػػػببييفر ال ػػػزكيفر درلػػػاتيفر كيفر الػػػداخمييفر السػػػببييفر ال ػػػزكيفر درلػػػاتيفر  ػػػييفر

عقــاقير وســموم، الــة )يفر حػػاراالنتيفر  ػػييفر المسػتخدمةيفر لػػ داةيفر بالنسػبةيفر مػػزةيفر قطػػاعيفر  ػييفر االنتحػػاريفر محػاكلي
يفر األداةيفر متن ػريفر أفيفر ي نػييفر كىػذايفر ،حادة أو مشنقة أو سقوط من علـو وأعيـرة ناريـة أو مـواد مشـعلة(

يفر الخػارلييفر السببييفر كال زكيفر الداخمييفر السببييفر ال زكيفر عمىيفر أثريفر لويفر ليسيفر االنتحاريفر لمحاكلييفر يفر المستخدمة

يفر مزة.يفر قطاعيفر  ييفر االنتحاريفر محاكلييفر عند

يفر أييفر لد يايفر ليسيفر المستخدمةيفر األداةيفر طبي ةيفر ألفيفر متكق ةيفر كانتيفر السابقةيفر النت لةيفر أفيفر الباحثيفر يلسر

يفر باللرديفر خارةيفر عكامليفر  ييفر يكمفيفر التمث ريفر ألفيفر كالخارلييفر الداخمييفر السببييفر ال زكيفر مستكىيفر يفر عمىيفر تمث ر

يفر ال زكيفر ذكاتيفر أفيفر إلىيفر الباحثيفر يم ليفر كلكفيفر خريف،با يفر كيفر بمحيطويفر خارةيفر عكامليفر أكيفر الم ر يةيفر كقيمو

يفر تككفيفر يفر كىذهيفر كالسمكـيفر ال قاق ريفر مثليفر أدكاتيفر يستخدمكفيفر يفر فاالخرييفر عمىيفر المكـيفر  مقكفيفر يفر الذ فيفر الخارلي

يفر كسببيفر شن يفر اكيفر حادةيفر أدكاتيفر الستخداـيفر يم مكفيفر يفر الداخمييفر ال زكيفر ذكاتيفر أمايفر لممحيط فيفر نداءاتيفر بمثابة

يفر األدكاتيفر الستخداـيفر   ملؤكفيفر يفر كتلك رىـيفر سمككيـيفر نت لةيفر بمنيايفر حياتيـيفر ظركؼيفر كليفر  رل كفيفر يفر أنيـيفر ذلؾ

نياءيفر االنتحاريفر لل ليفر الحادة يفر دراسػةيفر مهيفر تتل يفر النت لةيفر كىذهيفر ،يفر االنتباهيفر لملتيفر اليفر ابيفر   مييفر الحياةيفر كاا

يفر .(2012)مسمـ،يفر كدراسػةيفر (2015)آدـ،يفر دراسةيفر مهيفر كتختمفيفر (2015)الشكاشري،
 غزة قطاع في االنتحار محاولي لدى السببي العزو في إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال *

 المحاوالت. لعدد تعزى 
يفر  ػػػييفر اللركقػػػاتيفر لدراسػػػةيفر مسػػػتقمت فيفر تػػػ فل  نيفر تيفر اختبػػػاريفر اسػػػتخداـيفر تػػػـيفر ذلػػػؾيفر رػػػحةيفر الختبػػػار

لمتن ػػػريفر عػػػدديفر المحػػػاكالتيفر )مػػػرةيفر يفر ت ػػػزىيفر يفر الخػػػارلييفر السػػػببييفر كال ػػػزكيفر الػػػداخمييفر السػػػببييفر ال ػػػزكيفر درلػػػات
يفر كاحدة،يفر مرت فيفر  مكثر(،يفر كالنتائجيفر المت مقةيفر بيذهيفر اللر يةيفر مك حةيفر مفيفر خالؿيفر اللدكؿيفر التالي:

 السببي لعزوا درجات في الفروق  لّشف مستقلتين لعينتين ت اختبار يوضح (42) جدول

 (223)ن= االنتحار محاوالت لعدد تعزى  غزة قطاع في االنتحار لمحاولي والخارجي الداخلي

 العزو السببي

عدد 
محاوالت 
مرات 
 االنتحار

االنحراف  المتوسط العدد
 المعياري 

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 اتجاه الفروق 

 ال زكيفر السببييفر الداخمي
 8.2 37.6 134 مرةيفر كاحدةيفر 

لرالحيفر مرت فيفر  **0.001 3.87-
 8.4 42.3 69 مرت فيفر  مكثر  مكثر

 ال زكيفر السببييفر الخارلي
 11.4 66.3 134 مرةيفر كاحدةيفر 

لرالحيفر مرت فيفر  **007. 2.72-
 13.9 71.2 69 مرت فيفر  مكثر  مكثر

يفر م ريفر دالةيفر احرائيايفر \\يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 0.05*يفر دالةيفر عنديفر يفر يفر يفر يفر 0.01**يفر دالةيفر احرائيايفر عنديفر يفر 
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 يلي: ما تبين من خالل الجدول السابق

 ( لكحظيفر يفر كلكديفر  ركؽيفر لكىريةيفر ذاتيفر داللةيفر احرػائيةيفرp-value<0.05 يفر  ػييفر درلػاتيفر ال ػزكيفر)
السػػػببييفر الػػػداخمييفر لػػػدىيفر محػػػاكلييفر االنتحػػػاريفر  ػػػييفر قطػػػاعيفر مػػػزةيفر ت ػػػزىيفر ل ػػػدديفر المحػػػاكالتيفر )يفر مػػػرةيفر 
كاحػػدة،يفر مػػرت فيفر  ػػمكثر(،يفر اللػػركؽيفر كانػػتيفر لرػػالحيفر الػػذ فيفر حػػاكلكايفر االنتحػػاريفر مػػرت فيفر  ػػمكثر،يفر كىػػذايفر 

حػاكلكايفر االنتحػاريفر مػرةيفر كاحػدةيفر لػد يـيفر عػزكيفر سػببييفر داخمػييفر أقػليفر مػفيفر يفر  دؿيفر عمىيفر أفيفر األ راديفر الػذ ف
 األ راديفر الذ فيفر حاكلكايفر االنتحاريفر مرت فيفر  مكثر.

 ( لكحظيفر يفر كلكديفر  ركؽيفر لكىريةيفر ذاتيفر داللةيفر احرػائيةيفرp-value<0.05 يفر  ػييفر درلػاتيفر ال ػزكيفر)
السػػػببييفر الخػػػارلييفر لػػػدىيفر محػػػاكلييفر االنتحػػػاريفر  ػػػييفر قطػػػاعيفر مػػػزةيفر ت ػػػزىيفر ل ػػػدديفر المحػػػاكالتيفر )يفر مػػػرةيفر 

مكثر(،يفر اللػػركؽيفر كانػػتيفر لرػػالحيفر الػػذ فيفر حػػاكلكايفر االنتحػػاريفر مػػرت فيفر  ػػمكثر،يفر كىػػذايفر كاحػػدة،يفر مػػرت فيفر  ػػ
 دؿيفر عمىيفر أفيفر األ راديفر الذ فيفر حاكلكايفر االنتحاريفر مرةيفر كاحدةيفر لػد يـيفر عػزكيفر سػببييفر خػارلييفر أقػليفر مػفيفر 

 األ راديفر الذ فيفر حاكلكايفر االنتحاريفر مرت فيفر  مكثر.

مفيفر مرةيفر لد يـيفر عزكيفر سببييفر يفر الذ فيفر حاكلكايفر االنتحاريفر أكثريفر األ راديفر أفالنت لةيفر السابقةيفر إلىيفر يفر يلسريفر الباحث
داخمييفر أكثريفر كىذايفر  دؿيفر عمىيفر أفيفر ىؤالءيفر األشخاصيفر مايفر زالكايفر ي انكفيفر مفيفر مشاكميـيفر كيرل كفيفر سببيفر ذلؾيفر 
إلػػىيفر أنلسػػيـيفر كعمػػىيفر ذكاتيػػـيفر بػػليفر  كليػػكفيفر المػػكـيفر إلػػىيفر ذكاتيػػـيفر كي تقػػدكفيفر أفيفر ملريػػاتيفر الحيػػاةيفر ىػػييفر بسػػببيفر 

كيفر يشػ ريفر بػال لزيفر يلكػريفر اهنسافيفر نلسويفر كعندهيفر القػدرةيفر عمػىيفر تن  رىػايفر لرػالحويفر كعنػدمايفر ي لػزيفر عػفيفر ذلػؾيفر أ
بتكراريفر المحاكلةيفر هنياءيفر حياتو،يفر ب نمايفر األشخاصيفر الذ فيفر حاكلكايفر االنتحاريفر أكثريفر مفيفر مرةيفر كىـيفر مفيفر ذكاتيفر 

لمايفر قدمكهيفر ليػـيفر مػفيفر عػكفيفر كمسػاندةيفر  ػييفر بدايػةيفر التلك ػريفر يفر ا خريفال زكيفر الخارلييفر  قديفر يككنكايفر بر ايفر عفيفر 
تقمصيفر كىػذايفر  ػد هيفر األشػخاصيفر  ييفر االنتحاريفر كلكػفيفر مػهيفر مػركريفر الكقػتيفر تبػدأيفر المسػاندةيفر مػفيفر المحيطػ فيفر بػال

ذكاتيفر ال زكيفر الخارلييفر بتكراريفر ىذايفر الل ليفر مرةيفر أخرىيفر لتلد ديفر مايفر لقػكهيفر مػفيفر عػكفيفر كمسػاندةيفر كمػايفر كػافيفر  ػييفر 
يفر .(2015ىيفر كىذهيفر النت لةيفر تتل يفر مهيفر دراسػةيفر )الشكاشري،المرةيفر األكل

 غزة قطاع في االنتحار محاولي لدى السببي العزو في إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال *

 المحافظة. غيرلمت تعزى 
 One -Wayكالختباريفر رحةيفر ىذهيفر اللر يةيفر تـيفر استخداـيفر اختباريفر تحم ليفر التبا فيفر األحادييفر )

ANOVA يفر لدراسةيفر اللركقاتيفر  ييفر درلاتيفر ال ػزكيفر السػببييفر الػداخمييفر كالخػارلييفر لمحػاكلييفر االنتحػاريفر  ػييفر)
قةيفر قطاعيفر مزةيفر ت زىيفر لمتن ريفر المحا ظةيفر )الشماؿ،يفر مزةيفر ،يفر الكسطىيفر ،يفر ر حيفر ،يفر خان كنس(،يفر كالنتائجيفر المت م

يفر يةيفر مك حةيفر مفيفر خالؿيفر اللدكؿيفر التالي:بيذهيفر اللر 
يفر 
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( يوضح نتائج تحليل التباين اَلحادي لّشف الفروق في العزو السببي الداخلي 44جدول )
 (203)ف=والخارجي لدى محاولي االنتحار في قطاع غزة تعزى لمتغير المحافظة 

العزو 
مجموع  مصدر التباين  السببي

عات  المُر
درجات 
 الحرية

متوسط 
عات مستوى  قيمة ف المُر

 الداللة

ال زكيفر 
السببييفر 
 الداخمي

 0001.* 19.626 1046.586 4 4186.343 ب فيفر الملمكعات
داخليفر 

 الملمكعات
10558.682 198 53.327 

  
    202 14745.025 الملمكع

ال زكيفر 
السببييفر 
 الخارلي

 0001.* 6.505 920.775 4 3683.102 ب فيفر الملمكعات
داخليفر 

   141.554 198 28027.657 الملمكعات
 202 31710.759 الملمكع

 م ريفر دالةيفر احرائيايفر \\يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 0.05*يفر دالةيفر عنديفر يفر يفر يفر يفر 0.01**يفر دالةيفر احرائيايفر عنديفر    

 ( لػػكحظيفر كلػػكديفر  ػػركؽيفر لكىريػػةيفر ذاتيفر داللػػةيفر إحرػػائيةيفرp-value<0.05 يفر) ػػييفر درلػػةيفر ال ػػزكيفر 
لشػػماؿيفر ،يفر ت ػػزىيفر لنػػكعيفر المحا ظػػةيفر )االسػػببييفر الػػداخمييفر لػػدىيفر محػػاكلييفر االنتحػػاريفر  ػػييفر قطػػاعيفر مػػزةيفر 

مزةيفر ،يفر الكسطىيفر ،يفر ر حيفر ،يفر خان كنس(،يفر يفر لم ر ةيفر اللركؽيفر تـيفر استخداـيفر اختباريفر شيليويفر لممقارنػاتيفر 
الب ديةيفر لتلانسيفر التبا ف،يفر  قديفر لكحظيفر بمفيفر محاكلييفر االنتحاريفر الذ فيفر يسكنكفيفر  ييفر محا ظةيفر ر حيفر 
لػػػد يـيفر عػػػزكيفر سػػػببييفر يفر داخمػػػييفر أقػػػليفر مػػػفيفر محػػػاكلييفر االنتحػػػاريفر الػػػذ فيفر يسػػػكنكفيفر  ػػػييفر المحا ظػػػاتيفر 

ةيفر كىذهيفر اللركؽيفر ذاتيفر داللةيفر إحرائية.يفر  ػييفر حػ فيفر لػـيفر تالحػظيفر أييفر  ػركؽيفر االخرىيفر مفيفر قطاعيفر مزيفر 
 ب فيفر المستكياتيفر األخرى.

 ( لػػكحظيفر كلػػكديفر  ػػركؽيفر لكىريػػةيفر ذاتيفر داللػػةيفر إحرػػائيةيفرp-value<0.05 يفر) ػػييفر درلػػةيفر ال ػػزكيفر 
ت زىيفر لممحا ظةيفر )الشػماؿيفر ،يفر مػزةيفر ،يفر السببييفر الخارلييفر لدىيفر محاكلييفر االنتحاريفر  ييفر قطاعيفر مزةيفر 

اللركؽيفر تـيفر استخداـيفر اختباريفر شيليويفر لممقارناتيفر الب ديةيفر يفر الكسطىيفر ،يفر ر حيفر ،يفر خان كنس(،يفر لم ر ة
لتلانسيفر التبا ف،يفر  قديفر لكحظيفر بمفيفر محاكلييفر االنتحاريفر الػذ فيفر يسػكنكفيفر  ػييفر محا ظػةيفر ر ػحيفر لػد يـيفر 
عػزكيفر سػػببييفر يفر خػػارلييفر أقػػليفر مػػفيفر محػػاكلييفر االنتحػاريفر الػػذ فيفر يسػػكنكفيفر  ػػييفر المحا ظػػاتيفر االخػػرىيفر 

تالحػظيفر أييفر  ػركؽيفر بػ فيفر مفيفر قطاعيفر مزةيفر ،يفر كىذهيفر اللركؽيفر ذاتيفر داللػةيفر إحرػائية.يفر  ػييفر يفر حػ فيفر لػـيفر 
 المستكياتيفر األخرى.
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يفر كاللئػػ فيفر مػػكاطن فيفر مػػفيفر  ئػػاتيفر عػػدةيفر يقطنيػػايفر ر ػػحيفر محا ظػػةيفر سػػكافيفر أفيفر السػػابقةيفر النت لػػةيفر الباحػػثيفر يلسػػر

يفر خػالؿيفر ر ػحيفر محا ظػةيفر كخرػتيفر كمرػر،يفر مػزةيفر بػ فيفر المشػتركةيفر المنطقةيفر  مفيفر عاشيفر منيـيفر كب ريفر كلزء

يفر ككػذلؾيفر ليػاتيفر عػدةيفر مػفيفر المسػتكطناتيفر تحػدىايفر ككانػتيفر االحتالؿيفر مفيفر بااللتياحاتيفر االخ رةيفر السنكات

يفر سػػػكافيفر إلػػػىيفر قناعػػػةيفر كلػػػدتيفر األمػػػكريفر ىػػػذهيفر كػػػليفر الحرػػػار،يفر عػػػفيفر بػػػديالبيفر يفر كانػػػتيفر التػػػييفر األر ػػػيةيفر األنلػػػاؽ

يفر يقػػدريفر مػػفيفر ىػػكيفر اللػػرديفر كأفيفر الذاتيػػةيفر لمسػػيطرةيفر  خ ػػ افيفر اليفر كنمطيػػايفر الحيػػاةيفر ملريػػاتيفر أفيفر ر ػػحيفر محا ظػػة

يفر الخػارلي،كيفر يفر الػداخمييفر السػببييفر ال ػزكيفر عمىيفر سمبابيفر يفر أثريفر كتكرارىايفر السابقةيفر  الظركؼيفر حياتو،يفر  ييفر كيتحكـ

يفر كسػػػػمككويفر حياتػػػػويفر نمػػػػ يفر تن  ػػػػريفر عمػػػػىيفر اهنسػػػػافيفر تلبػػػػريفر طارئػػػػةيفر ظػػػػركؼيفر ىنػػػػاؾيفر أفيفر يقػػػػدركفيفر يفر كأرػػػػبحكا

يفر ال ائميةيفر كالمركزيةيفر القبميةيفر إلىيفر تم ليفر ر حيفر محا ظةيفر  ييفر االلتماعييفر النس جيفر طبي ةيفر افيفر إلىيفر باه ا ة

يفر .كسم تيايفر ال ش رةيفر شمفيفر  ر هيفر بمايفر كااللتزاـيفر كال ش رةيفر ال ائمةيفر كنيجيفر رؤيةيفر إلىيفر اللرديفر  خ هيفر مما

 

لمحاولي  للمحافظة بالنسبة السببي العزو في البعدية للمقارنات شيفيه اختبار نتائج (45) جدول

يفر االنتحار في قطاع غزة
 المتكس  ال دد المحا ظة األب اد

يفر المقارناتيفر الب دية
1 2 3 4 5 

ال زكيفر السببييفر 
 الداخمي

 **0.001 0.903 0.947 0.998 1 41.8 27 الشماؿ
 **0.001 0.575 0.771 1   42.3يفر 69 مزة

 **0.001 1.000 1     40.0 25 الكسطى
 **0.001 1       40.0 47 خان كنس
 1         29.5 35 ر ح

ال زكيفر السببييفر 
 الخارلي

 048.* 0.995 0.839 0.984 1 68.9يفر 27 الشماؿ
 **0.001 0.788 0.954 1   70.5 69 مزة

 **0.001 0.535 1     72.8 25 الكسطى
 050.* 1       67.6 47 خان كنس
 1         59.3 35 ر ح

 م ريفر دالةيفر احرائيايفر \\يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 0.05*يفر دالةيفر عنديفر يفر يفر يفر يفر 0.01**يفر دالةيفر احرائيايفر عنديفر 
 
 
 
 
يفر 
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 غزة قطاع في االنتحار محاولي لدى السببي العزو في إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال *

 اَلسرة. لدخل تعزى 
 

يفر ال زكيفر مقياسيفر  ييفر اللركقاتيفر لدراسةيفر مستقمت فيفر ل  نت فيفر تيفر اختباريفر داـاستخيفر تـيفر ذلؾيفر رحةيفر الختبار

يفر كالنتائجيفر  مكثر(،يفر شيكليفر 1500يفر شيكل،يفر 1500يفر مفيفر )أقليفر األسرةيفر دخليفر لمتن ريفر ت زىيفر يفر السببي

يفر التالي:يفر اللدكؿيفر خالؿيفر مفيفر مك حةيفر اللر يةيفر بيذهيفر المت مقة

 السببي العزو درجات في الفروق  لّشف مستقلتين لعينتين ت اختبار يوضح (46) جدول

 االسرة لدخل تعزى  غزة قطاع في االنتحار لمحاولي
 

مستوى  قيمة ت االنحراف المعياري  المتوسط العدد دخل اَلسرة االبعاد 
 الداللة

 ال زكيفر السببييفر الداخمي
 049.* 1.98 8.6 39.8 157 شيكليفر 1500أقليفر مفيفر 
   7.8 37.0 46 فأّثر شيكل 1522

 ال زكيفر السببييفر الخارلي
 011.** 2.55 12.3 69.1 157 شيكليفر 1500أقليفر مفيفر 
   12.45 63.8 46 فأّثر شيكل 1522

يفر م ريفر دالةيفر احرائييفر \\يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر 0.05*يفر دالةيفر عنديفر يفر يفر يفر يفر 0.01**يفر دالةيفر احرائيايفر عنديفر 
يفر 

(يفر  ييفر درلاتيفر ال زكيفر p-value<0.05أظيرتيفر النتائجيفر كلكديفر  ركؽيفر لكىريةيفر ذاتيفر داللةيفر احرائيةيفر )
يفر لدى يفر الخارلي يفر السببي يفر كال زك يفر الداخمي يفر لمستكىيفر يفر السببي يفر ت زى يفر قطاعيفر مزة يفر  ي يفر االنتحار محاكلي

يفر  يفر مف يفر )أقل يفر الشيرييفر ل سرة يفر يفر 1500الدخل يفر كاللركؽيفر كانتيفر لرالحيفر يفر 1500شيكل، يفر  مكثر(، شيكل
شيكل،يفر كىذايفر  دؿيفر عمىيفر أفيفر األ راديفر الذ فيفر مستكىيفر يفر 1500األ راديفر الذ فيفر مستكىيفر دخليفر أسرىـيفر أقليفر مفيفر 

ييفر كخارلييفر أكثريفر مفيفر األ راديفر شيكليفر لد يـيفر عزكيفر سببييفر داخمييفر كعزكيفر سببييفر داخميفر 1500دخميـيفر أقليفر 
يفر شيكليفر  مكثر.يفر يفر 1500الذ فيفر مستكىيفر دخميـيفر 

يفر 
شػيكليفر  ترػلكفيفر بػال زكيفر يفر 1500النت لةيفر السابقةيفر إلىيفر أفيفر اال راديفر الذ فيفر دخميػـيفر أقػليفر مػفيفر يفر يلسريفر الباحث

الخػػارلييفر كالػػداخمييفر كىػػذايفر  رلػػهيفر إلػػىيفر أفيفر ىػػؤالءيفر األ ػػراديفر لػػيسيفر لػػد يـيفر اللػػرصيفر المتاحػػةيفر مػػفيفر االخػػريف،يفر 

ـيفر كيتحممػػكفيفر المسػػؤكليةيفر لتمبيػػةيفر رمبػػاتيـيفر  ػػييفر حػػ فيفر أفيفر ىنػػاؾيفر أ ػػرادابيفر مػػفيفر  نلػػدىـيفر ي تمػػدكفيفر عمػػىيفر أنلسػػي
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ليػـيفر ممػايفر  ل ميػـيفر مػفيفر ذكاتيفر ال ػزكيفر الخػارلييفر  يػذايفر يفر خػريفاالنلسيفر اللئةيفر قديفر تحظىيفر بمسػاعدةيفر كمسػاندةيفر 

 رلػػػهيفر إلػػػىيفر طبي ػػػةيفر الشػػػخصيفر المنتحػػػريفر  ػػػإذايفر أراديفر أفيفر  تحمػػػليفر المسػػػئكليةيفر كيشػػػ يفر حياتػػػويفر بنلسػػػويفر كيلكػػػريفر 

فيفر مفيفر ذكاتيفر ال زكيفر السببييفر الداخمي،يفر أمػايفر إفيفر كػافيفر مػفيفر األشػخاصيفر كيخط يفر ك  يفر قيـيفر م ر يةيفر لديويفر يككيفر 

 يػػؤالءيفر يم مػػكفيفر للئػػةيفر ال ػػزكيفر السػػببييفر الخػػارلي،يفر كىػػذايفر يفر ا خػػريفالػػذ فيفر  نتظػػركفيفر ال ػػكفيفر كالمسػػاندةيفر مػػفيفر 

ح ػثيفر يفر (2004كىػذايفر  تلػ يفر مػهيفر دراسػػةيفر )المبػارؾيفر ،  ، رلهيفر حسبيفر ظركؼيفر اللرديفر الذييفر حػاكؿيفر االنتحػار

دكرابيفر ميمابيفر  ػييفر تحد ػديفر كليػةيفر ال ػب يفر لديػويفر ،يفر يفر ليايفر ترادييفر لملردالمستكيافيفر االلتماعييفر كيفر االقيفر ب فيفر يفر أف

ح ػػػثيفر إفيفر المكانػػػةيفر االلتماعيػػػةيفر كيفر االقترػػػاديةيفر ليػػػايفر دكريفر  ػػػييفر امكانيػػػةيفر الػػػتحكـيفر  ػػػييفر أحػػػداثيفر الحيػػػاةيفر كيفر 

السػيطرةيفر عم يػايفر ،يفر  ػػاأل راديفر الػذ فيفر ي يشػكفيفر  ػػييفر أسػرةيفر  ق ػرةيفر يم مػػكفيفر إلػىيفر الػتحكـيفر الخػػارلييفر بدرلػةيفر أكبػػريفر 

ريفر متكسػطةيفر أكيفر منيػةيفر ،يفر كيفر  نػتجيفر ذلػؾيفر مػفيفر اعتقػادىـيفر بػمفيفر القػدريفر كيفر مفيفر األطلػاؿيفر الػذ فيفر ي يشػكفيفر  ػييفر أسػ

كىػذايفر  تلػ يفر يفر الحظيفر كيفر اللياتيفر المسؤكلةيفر  ييفر الدكلةيفر كيفر األمنيػاءيفر عكامػليفر ذاتيفر تػمث ريفر قػكييفر  ػييفر الملتمػهيفر 

أفيفر أبنػػػاءيفر الطبقػػػةيفر االلتماعيػػػةيفر كيفر االقترػػػاديةيفر المرتل ػػػةيفر (يفر يفر ح ػػػثيفر قػػػاؿيفر 2004مػػػهيفر دراسػػػػةيفر )الػػػدمحمييفر ،يفر 

بالكلػػاءةيفر كيفر القػػدرةيفر عمػػىيفر تن  ػػريفر ملػػرييفر يفر اهحسػػاستػػك ريفر عكامػػليفر يم مػػكفيفر إلػػىيفر كليػػةيفر ال ػػب يفر الػػداخمييفر ل

 .كيفر تشليهيفر اللركؽيفر اللرديةيفر األحداثيفر لمايفر  نشئكفيفر عميويفر مفيفر استقالؿيفر 
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 لتوصيات:ا
يفر  إفيفر يفر  يفر نتائج يفر مف يفر الحالية يفر الدراسة يفر تكرمتيفر إليو يفر كما يفر النظرييفر كالدراساتيفر السابقة يفر اهطار  ييفر  كء

يفر أ فيفر تل ديفر اللئةيفر المستيد ةيفر كمفيفر ىذهيفر التكرياتيفر مايفر الباحثيفر يقدـيفر ب ضيفر التكرياتيفر التييفر مفيفر شمنيا
يفر  مي:
 تكليويفر الباحث فيفر لالىتماـيفر بإلراءيفر دراساتيفر عمىيفر محاكلييفر االنتحاريفر كأسرىـ. -1
يفر دعـيفر  -2 يفر برامج يفر تنل ذ يفر خالؿ يفر مف يفر كذلؾ يفر االنتحار، يفر لمحاكلي يفر االقترادية يفر اللكانب ت زيز

 ـ.اقترادييفر كبرامجيفر تشن ميةيفر تساعدىـيفر عمىيفر أعباءيفر الحياةيفر كتحمليفر المسئكليةيفر بمنلسي
يفر نلسييفر التماعييفر بح ثيفر يستيدؼيفر محاكلىيفر  -3 يفر  ييفر برامجيفر دعـ يفر  يفر اللئة ال مليفر عمىيفر دمجيفر ىذه

 االنتحاريفر كأسرىـ.يفر 
حثيفر اللياتيفر الحككميةيفر بمايفر  يويفر كزارةيفر الداخميةيفر ككزارةيفر الشؤكفيفر االلتماعيةيفر ككسائليفر اهعالـيفر  -4

 عمىيفر تنل ذيفر حمالتيفر تكعكيةيفر تحذريفر مفيفر ىذايفر ال مل.
 ةيفر لدىيفر محاكلييفر االنتحار.ت زيزيفر القيـيفر الد نيةيفر كترس خيفر المبادئيفر السميم -5
عالجيفر المشاكليفر األسريةيفر كمحاكلةيفر تقديـيفر الخدماتيفر االلتماعيةيفر التييفر تر هيفر مفيفر مستكىيفر  -6

 األسر،يفر كتكعيةيفر أ راديفر األسرةيفر بمىميةيفر التماسؾيفر كالتراب يفر االلتماعييفر داخليفر األسرة.
عمىيفر الش كريفر يفر اللردزيادةيفر كعىيفر ا باءيفر كاألمياتيفر بمىميةيفر تك  ريفر ب ئةيفر منزليةيفر آمنو،يفر تساعديفر  -7

 .يفر فيفر كاالستقراريفر النلسيباألما

يفر :لمقترحاتا
 ييفر  كءيفر الدراسةيفر كتكرياتيايفر كاستكماالبيفر لمك كعيفر الدراسةيفر بيدؼيفر شمكليةيفر البحثيفر يقدـيفر الباحثيفر إلراءيفر 

يفر الدراساتيفر التالية:
يفر لدىيفر  -1 يفر االلتماعية يفر المساندة يفر بمتن ر يفر كعالقتيا يفر تتناكؿيفر م نىيفر الحياة يفر دراساتيفر مشابية ألراء

 محاكلييفر االنتحار.
 اعييفر كعالقتويفر بالمساندةيفر االلتماعية.التكا  يفر النلسييفر كااللتم -2
 برنامجيفر مقترحيفر  ييفر اهرشاديفر  تناكؿيفر أسمكبيفر حليفر المشكالتيفر لدىيفر ع نةيفر مفيفر محاكلييفر االنتحار. -3
 قم يفر المستقبليفر كعالقتويفر بمزمةيفر اليكيةيفر لدىيفر محاكلييفر االنتحار. -4
 االلتزاـيفر الد نييفر كعالقتويفر باالتلاهيفر نحكيفر االنتحاريفر . -5
 كيفر االنتحاريفر .أحداثيفر الحياةيفر ال امطةيفر كيفر عالقتويفر باالتلاهيفر نح -6

 
يفر 
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بػػةيفر االنلمػػكيفر مكت:يفر القػػاىرة،يفر رابطػػةيفر االخرػػائ  ف،يفر عػػدديفر  نػػا ر،يفر مجلــة دراســات نفســيةكاالكتئػػاب،يفر 
 .المررية

وي وعناصـره.(2002).إحسافيفر يفر ،األما .8 يفر اللام ػةيفر اهسػالميةيفر ،4أيفر ،،يفر مناىلػويفر كأدكاتػوالبحث التُر
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يفر ب ركتيفر .
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يفر .لام ةيفر الزقازي يفر ،يفر لميكريةيفر مرريفر ال ربية

النمػػػػػكذجيفر السػػػػػمبييفر لم القػػػػػةيفر بػػػػػ فيفر المسػػػػػاندةيفر االلتماعيػػػػػةيفر يفر .(1996)يفر .فيفر ،يفر راكيػػػػػةيفر محمػػػػػكديفر حسػػػػػ  .18
ال امػػةيفر يفر ،يفر الي ئػػةيفر المرػػرية، مجلــة علــم الــنفسيػػاةيفر كالرػػحةيفر النلسػػيةيفر لػػدىيفر المطمقػػاتك ػػنكأيفر الح
يفر .44،58صيفر ،يفر يفر 1عيفر يفر ،يفر 27لمكتابيفر ،يفر مجيفر 

دراسة الضغوط النفسية من حيث عالقتيا بالروح المعنوية .يفر (2010).يفر مل ديفر أحمديفر ،يفر حمداف .19
،يفر رسػالةيفر مالسػت ريفر م ػريفر يفر والمساندة االجتماعية لدى عينة من طلبـة الجامعـات فـي قطـاع غـزة

بيػػةيفر البحػػكثيفر كالدراسػػاتيفر ال ربيػػة،يفر المنظمػػةيفر ال ريفر يفر م يػػدالتربكيػػة،يفر منشػػكرة،يفر قسػػـيفر البحػػكثيفر كالدراسػػاتيفر 
يفر لمتربيةيفر كالثقا ةيفر كال مكـ،يفر القاىرة،يفر لميكريةيفر مرريفر ال ربية

ــدان.يفر (1996).لمػػاؿيفر مختػػاريفر ،يفر حمػػزة .20 ــاء بالفق ــة وشــعور اَلبن ملمػػسيفر عمػػـيفر يفر ، التنشــئة الوالدي
يفر .الي ئةيفر المرريةيفر ال امةيفر لمكتابالقاىرةيفر :يفر النلس،يفر 

رادة دينامية العالقة بين المساندة النفسية االجتماعيـ(.يفر 2002.)يفر عباسيفر الخشاب،يفر نالي .21 ة وا 
،يفر م ػػريفر منشػػكرة،يفر كميػػةيفر ا دابيفر ،يفر قسػػـيفر عمػػـيفر ه،يفر رسػػالةيفر دكتػػكرايفر لــدي مرضــي اإليــدز واالّتئــابالحيــاة 

يفر .النلس،يفر لام ةيفر ع فيفر شمس
يفر ،يفر بعض العوامل الدافعـة النتحـار االنـاث فـي مدينـة الريـاض.(2008).يفر خ ر،يفر  كزيةيفر ياسػ ف .22

يفر د،يفر الس كدية.لام ةيفر الممؾيفر س كيفر ،يفر رسالةيفر مالست ريفر ب نكاف
ال ػػب يفر الػػداخمييفر كالخػػارلييفر كعالقتػػويفر بػػب ضيفر متن ػػراتيفر الشخرػػيةيفر يفر .(1995).الخط ػػب،يفر رلػػاءيفر  .23

يفر ،يفر الي ئةيفر المرريةيفر ال امةيفر لمكتاب،يفر القاىرة.15عدديفر يفر ،مجلة علم النفسلدىيفر لناحيفر االحداث،يفر 
يفر .يفر الثانيةيفر الطب ةيفر ،يفر التماعيةيفر نلسيةيفر دراسةيفر ، اختيار الموت.(1986).يفر ، خرييفر يفر الدباغ .24
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فــي تعــديل وجيــة الضــبط لــدى فئتــين مــن  أثــر االرشــاد النفســي.(2001)ديفر .دركيػش،يفر محمػػكيفر  .25
ين نفسياً  يفر ،يفر كميةيفر التربية،يفر القاىرة.المعاقين المضطُر

   منطقـة الجليـلفـي  الجامعيـة الّليـات طلبـة لدى  السببي العزو.(2007).يفر شػاد بدريفر دالشة، .26
يفر .إربد،يفر األردفيفر ال رمكؾ،يفر ،لام ةيفر منشكرةيفر م ريفر مالست ريفر رسالة .المتغيرات ببعض وعالقتو

يفر ال ربي.الكعييفر يفر داريفر سكريا:يفر ،الّبائر.(1326).الد فيفر شمسيفر دمحميفر عبدليفر أبيالدمشقي،يفر  .27
النمػػػػكذجيفر السػػػػمبييفر لم القػػػػةيفر بػػػػ فيفر المسػػػػاندةيفر االلتماعيػػػػةيفر .يفر (1996).راكيػػػػةيفر محمػػػػكديفر يفر ،يفر سػػػػكقيكيفر د .28

يفر .الي ئةيفر ال امةيفر لمكتابالقاىرة:يفر ال دديفر التاسهيفر كالثالثكف،يفر يفر ،يفر ملمةيفر عمـيفر النلسيفر ،يفر كالرحةيفر النلسية
ــــين اَلحــــداث دو .يفر (2006)يفر .ديػػػػابيفر ،يفر مػػػػركافيفر  .29 ــــر وســــيط ب ــــة كمتغي ر المســــاندة االجتماعي

،يفر رسػػالةيفر مالسػت ريفر م ػريفر منشػكرة،يفر اللام ػػةيفر نيالضـاغطة والصـحة النفســية للمـراىقين الفلسـطيني
يفر .اهسالمية،يفر مزة،يفر  مسط ف

الصالبة النفسية لدى أميات شيداء انتفاضـة اَلقصـى وعالقتيـا .(2008).را ييفر ،يفر زينػبيفر  .30
يفر م ريفر منشكرة،يفر لام ةيفر حمكاف،يفر القاىرة.يفر ،يفر رسالةيفر مالست ريفر ببعض المتغيرات

ويـة.(2011).محمػكديفر أبػكيفر عػالـيفر ،يفر رلاء .31 ،يفر داريفر 6،يفر أمنـاىج البحـث فـي العلـوم النفسـية والتُر
يفر النشريفر لملام ات،يفر القاىرة.

،يفر ظاىرة االنتحار التشخيص والعالج مركـز الدراسـات والبحـوث.(2006).الرشكديفر ،يفر عبػديفر ليفر يفر  .32
يفر األمنيةيفر  يفر لرياض.يفر ايفر –لام ةيفر نا فيفر ال ربيةيفر لم مـك

يفر :،يفر الككيػػػػتاضــــطرابات اليــــوس االّتئــــاب واالنتحــــار. (2001).يفر الرشػػػػ دي،يفر بشػػػػ ريفر كآخػػػػركفيفر  .33
يفر إرداراتيفر مكتبةيفر االنماءيفر االلتماعي.

دكريفر المسػػاندةيفر االلتماعيػػةيفر  ػػييفر اه رػػاحيفر عػػفيفر الػػذاتيفر كالتكليػػويفر يفر .يفر (2006)يفر .ر ػػكافيفر ،يفر شػػ بافيفر  .34
خرػػائ  فيفر النلسػػ  فيفر ،يفر رابطػػةيفر األ، مجلــة دراســات نفســيةكاالكتئػػاب فااللتمػػاعييفر لػػدىيفر اللرػػام  فيفر 

يفر .221-171،يفر صيفر 2،عيفر 16المررية،يفر جيفر 
مشػػػكمةيفر االنتحػػػاريفر  ػػػييفر األردفيفر مػػػفيفر كليػػػةيفر نظػػػريفر إسػػػالميةيفر كنلسػػػيةيفر يفر (.2012.)إبػػػراىيـيفر يفر ،الزعبػػػي .35

يفر اهنسػانيةيفر كااللتماعيػة،يفر الملمػديفر مجلة مؤتة للبحوث والدراسـاتيفر ،يفر دراسةيفر م دانيػة ،يفر سمسػمةيفر ال مػـك
يفر الثامفيفر كال شركف،يفر ال دديفر الخامس.

أثػػػريفر التػػػدريبيفر  ػػػييفر ال ػػػزكيفر السػػػببييفر كمسػػػتكىيفر التحرػػػ ليفر  ػػػييفر الكلػػػاءةيفر يفر .(2009)يفر .الػػػزؽيفر ،يفر أحمػػػديفر  .36
مجلــة الذاتيػػةيفر األكاديميػػةيفر المدركػػةيفر لمطمبػػةيفر كالمكاظبػػةيفر عمػػىيفر الدراسػػةيفر ،يفر قسػػـيفر عمػػـيفر الػػنلسيفر التربػػكييفر ،يفر 

وية يفر .2432-2417صيفر ،يفر يفر  2ال دديفر 38،اللام ةيفر األردنية،يفر ملمديفر يفر العلوم التُر
مك ػػػهيفر ال ػػػب يفر بالػػػدا هيفر االنلػػػازيفر لػػػدىيفر طمبػػػةيفر عالقػػػةيفر (.يفر 1997.)يفر الشػػػناكييفر عبػػػدالمن ـيفر ،زيػػػداف .37

ويــةكطالبػػاتيفر اللام ػػة،يفر  ،يفر الملمػػديفر 42،يفر ترػػدريفر عػػفيفر ملمػػسيفر ال شػػريفر ال ممػػي،يفر ال ػػدد:يفر المجلــة التُر
يفر ،يفر الككيت.11
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برنامج التدخل الميني من منظور الممارسة العامـة فـي (.يفر 2011زيداف،يفر دمحميفر عبديفر الحم ديفر .) .38
،يفر قسػػـيفر ملػػاالتيفر اَلميــات الصــغيراتالخدمــة االجتماعيــة لتحقيــق المســاندة االجتماعيــة مــع 

يفر الخدمةيفر االلتماعية،يفر كميةيفر الخدمةيفر االلتماعية،يفر لام ةيفر حمكافيفر ،مرر.
المســــاندة االجتماعيــــة كمــــا يــــدركيا .(2000).السرسػػػػي،يفر أسػػػػماءيفر ؛يفر عبػػػػديفر المقرػػػػكد،يفر أمػػػػانييفر  .39

،يفر يفر 10مرػريفر ،يفر مػجيفر يفر ،،يفر كميةيفر التربيػة،يفر لام ػةيفر بنيػاالمراىقون وعالقتيا ببعض المتغيرات النفسية
يفر .يفر 244يفر –يفر 196،يفر صيفر يفر 44عيفر 
،يفر داريفر (. قــاموس الخدمــة االجتماعيــة والخــدمات االجتماعيــة2000السػػكري،يفر أحمػػديفر شػػل  يفر .) .40

يفر الم ر ةيفر اللام ية،يفر االسكندرية،يفر مرر.
يفر .مكتبةيفر كىبةالرياضيفر :يفر  ، اإلسالم والضبط االجتماعي.(1985).سميـ،يفر سمكىيفر عمييفر  .41
الحياة لدى مريض  المساندة االجتماعية وعالقتيـا بجودة.(2009).سميمافيفر ،يفر حنافيفر ملدييفر  .42

،يفر رسػالةيفر مالسػت ريفر م ػريفر منشػكرةيفر ،يفر قسػـيفر الرػحةيفر النلسػيةيفر ،يفر كم ػػةيفر التربيػةيفر ،يفر لام ػةيفر السكر المراىق
يفر الزقازي يفر ،يفر لميكريةيفر مرريفر ال ربية.

االن ػػباأيفر لػػدىيفر تالم ػػذيفر المدرسػػةيفر االعداديػػةيفر كعالقتػػويفر بالمسػػتكىيفر يفر .(1988).يفر سػػميماف،يفر سػػناءيفر دمحم .43
،يفر الي ئػةيفر 5،يفر عػدديفر مجلـة علـم الـنفس،يفر ةسػياريفر الديفر ككليػةيفر ال ػب يفر كاالتلاىػاتيفر االلتماعييفر كالثقػا ي

يفر المرريةيفر لمكتابيفر القاىرة.
يفر  .44 اعيػػػػةيفر لمسػػػػمكؾيفر االنتحػػػػارييفر ،يفر دراسػػػػةيفر نلسػػػػيةيفر التممشــــكلة االنتحــــار.(1964).سػػػػم اف،يفر مكػػػػـر

يفر .القاىرة:يفر داريفر الم ارؼ،يفر بالقاىرة
اتلاىػػاتيفر طمبػػةيفر اللام ػػاتيفر اللمسػػط نيةيفر  ػػييفر محا ظػػاتيفر مػػزةيفر نحػػكيفر يفر .(2005)يفر .يفر درداحالشػػاعريفر ،يفر  .45

ــوراكعالقتيػػايفر بكػػليفر مػػفيفر المسػػاندةيفر االلتماعيػػةيفر كقيمػػةيفر الحيػػاةيفر لػػد يـيفر "،يفر المخػػاطرة ــر  هرســالة دكت غي
يفر .منشورة ، جامعة عين شمس بمصر بالتعاون مع جامعة اَلقصى بغزة

يفر القػاىرةيفر الثالثػة،يفر الطب ػةيفر ، المعاصـر المسـلم لمشكالت دراسة الفتاوي .يفر (د.تيفر )يفر .دمحميفر ،يفر شتمكت .46
يفر .القمـيفر داريفر :
،يفر االسػػكندرية:يفر داريفر الم ػارؼيفر لمطباعػػةيفر االّتئــاب المــرض والعـالجيفر (.2001الشػرب ني،يفر لطلػييفر .) .47

يفر كالنشر.
الممارسػػػػػةيفر ال امػػػػػةيفر لمخدمػػػػػةيفر االلتماعيػػػػػةيفر كتحق ػػػػػ يفر المسػػػػػاندةيفر يفر (.2005.)يفر مشػػػػػ رةيفر دمحميفر شػػػػػ راكي، .48

،يفر الخدمة االجتماعيـة والعلـوم اإلنسـانية يمجلة دراسات فااللتماعيةيفر ل طلاؿيفر المساءيفر إلػ يـيفر ،يفر 
يفر .يفر يفر 1،لػيفر 18ال دديفر 

ـــة والصـــحة النفســـية المســـا.يفر (1994).عبػػػديفر الػػػرحمف،يفر دمحميفر كيفر يفر دمحميفر ؛الشػػػناكييفر ،يفر  .49 ندة االجتماعي
يفر .مكتبةيفر االنلمكيفر المررية:يفر ،يفر القاىرةيفر 1،يفر أيفر مراجعة نظرية ودراسات تطبيقية
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،يفر (. بحوث فـي التوجيـو اإلسـالمي لارشـاد والعـالج النفسـي1995الشناكي،يفر دمحميفر محركسيفر .) .50
يفر القاىرة:يفر يفر مكتبةيفر االنلمكيفر المررية.

ضعف التدين والقلق واالّتئاب والشعور بالوحدة النفسية متنبئات (.يفر 2010دمحميفر .)الشيري،يفر  .51
،يفر رسػػػالةيفر دكتػػػكراهيفر م ػػػريفر منشػػػكرةيفر كميػػػةيفر ال مػػػكـيفر االلتماعيػػػة،يفر قسػػػـيفر عمػػػـيفر الػػػنلس،يفر للميـــول االنتحاريـــة

يفر لام ةيفر اهماـيفر دمحميفر بفيفر س كديفر اهسالمية،يفر الس كدية.
مسػتكىيفر تقػد ريفر الػذاتيفر لػدىيفر الطمبػةيفر (.يفر التلك ػريفر االنتحػارييفر كعالقتػويفر ب2015،يفر عمػريفر .)يفر يفر الشكاشرييفر  .52

ويـــة والنفســـية ،اللػػػام   ف ،يفر 23،يفر الملمػػػدمجلـــة الجامعـــة اإلســـالمية للدراســـات التُر
يفر .2ال دد

ال زلةيفر االلتماعيةيفر كعالقتيمايفر بالمياراتيفر االلتماعيةيفر كالمساندةيفر االلتماعيةيفر .يفر (2002)يفر .رالحيفر  .53
يةلدىيفر الشبابيفر اللام ةيفر يفر "يفر ،يفر  يفر  53،يفر عيفر ،يفر عيفر  12مػجيفر يفر ،يفر لام ػةيفر بنيػايفر ،يفر مرػريفر ،يفر مجلة كلية التُر

 .229-178،يفر ص
الخلليفر كعالقتػويفر باهسػناديفر االلتمػاعييفر لطمبػةيفر كميػةيفر التربيػةيفر يفر .(2002).،يفر نداءيفر ييفر رك ة،يفر كالحيال .54

ية والعلم ييفر لام ةيفر المكرليفر ،يفر   (.4(يفر ،يفر ال دديفر )1،يفر الملمديفر )مجلة التُر
ــب الجــامعيالتصــور االج(.يفر 2008زى ػػريفر ،يفر بكسػػنةيفر .) .55 ــدى الطال ،يفر يفر تمــاعي لظــاىرة االنتحــار ل

يفر االنسانيةيفر كيفر ال مكـيفر االلتماعيةيفر ،يفر اللزائريفر .يفر درا يفر سةيفر م دانيةيفر بلام ةيفر مسكرةيفر ،يفر كميةيفر ال مـك
المســـــاندة االجتماعيـــــة وعالقتيمـــــا بالضـــــغوط النفســـــية .(2003).،يفر عب ػػػػػريفر دمحميفر الرػػػػػباف .56

واالضــطرابات السيكوســوماتية لــدى عينــة مــن النســاء الســعوديات المتزوجــات العــامالت فــي 
،يفر لام ػػةيفر أـيفر القػػرىيفر ،يفر مكػػةيفر المكرمػػة،يفر م ػػريفر منشػػكرةيفر هرسػػالةيفر دكتػػكرايفر ،يفر يفر مــدينتي مكــة المكرمــة وجــدة

يفر الس كدية
-العزو السببي وعالقتو بتشويو الذات الجسدي لدى المسـاجين (.يفر 2012).عائشة،يفر سراريفر  .57

االنتّاســـيين المســـجونين بالمؤسســـات العقابيـــة  دراســـة ميدانيـــة مقارنـــة بـــين االبتـــدائيين و
قسػـيفر يفر -ست ريفر م ريفر منشكرة،يفر لام ػةيفر الحػاجيفر لخطػريفر باتنػةيفر ،يفر رسالةيفر مالالتابعة لمجلس قضاء باتنة

يفر .يفر ال مكـيفر االلتماعية
ب ػركت:يفر داريفر يفر االنتحار نماذج حيـة لمسـائل لـم تحسـم بعـد،(.يفر 2003عباس،يفر أحمديفر محمػكديفر .) .58

يفر اللارابي.
ال القػػػاتيفر االلتماعيػػػةيفر المتبادلػػػةيفر كترػػػكريفر االنتحػػػاريفر لػػػدىيفر يفر .(2010)يفر .عبػػػديفر اللػػػكاديفر ،يفر عػػػاطفيفر  .59

المـــؤتمر العلمـــي الـــدولي الرابـــع والعشـــرون يفر ،يفر بػػػ فيفر اللنسػػػ فيفر الطالػػػبيفر اللػػػام ييفر دراسػػػةيفر مقارنػػػة
يفر .افيفر مررحمكيفر يفر لام ةااللتماعية،يفر كميةيفر الخدمةيفر ،يفر للخدمة االجتماعية
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الككيػػت،يفر ملمػػسيفر النشػػريفر يفر ســيكولوجيا المــوت واالحتضــار،.(2005).يفر عبػػديفر الخػػال ،يفر أحمػػديفر دمحم .60
يفر ال مي.يفر 

 ييفر ال القةيفر ب فيفر الم اناةيفر يفر المساندةيفر االلتماعيةيفر كمتن ريفر كسي (.1998).عبديفر الرازؽ،عماديفر عمىيفر  .61
يفر .13-39صيفر ،،يفر ال دديفر الثالثيفر عشريفر ، مجلة دراسات نفسيةاالقتراديةيفر كالخال اتيفر الزكلية

،يفر داريفر قبػػػػػاءيفر ،يفر يفر 1ـيفر اال ػػػػػطراباتيفر النلسػػػػػيةيفر كال قميػػػػػة،يفر أيفر عمػػػػػ.يفر (1999)يفر .عبػػػػػديفر الػػػػػرحمفيفر ،يفر دمحميفر  .62
يفر .القاىرة

مكتبػػػػةيفر :يفر ىرة،يفر القػػػػاالمســــاندة االجتماعيــــة وتطبيقاتيــــا العمليــــة.(يفر 2005)يفر .يفر عبػػػػديفر السػػػػالـيفر ،يفر  .63
يفر .الني ةيفر المررية

ةيفر الشػركيفر القػاىرةيفر :يفر يفر ،التّافل االجتماعي فـي االسـالم. (1997).يفر أحمديفر عبديفر ال اؿيفر ،يفر عبديفر ال اؿ .64
يفر .ال ربيةيفر لمنشريفر كالتكزيه

المسػػػاندةيفر االلتماعيػػػةيفر كالمسػػػاندةيفر األكاديميػػػةيفر ك  اليػػػةيفر يفر .(يفر 2004)يفر .يفر عبػػػديفر الم طػػػييفر ،يفر دمحميفر السػػػ د .65
لرػفيفر األكؿيفر نةيفر مػفيفر التحرػ ليفر الدراسػييفر لػدىيفر طػالبيفر االذاتيفر األكاديميةيفر  ييفر  كءيفر مستكياتيفر متبا 

ويـة واجتماعيـةبالت مـيفر الثانكييفر ال اـ،يفر  يفر –يفر 201،يفر صيفر 4،يفر عيفر 10،يفر القػاىرةيفر مػجيفر مجلـة دراسـات تُر
يفر .278

:يفر يفر ،يفر القػػاىرةعلــم الــنفس االجتمــاعي.(2001).يفر خميلػػة،يفر عبػػدالمط فيفر دمحمكيفر يفر ،يفر عبػػدل،يفر م تػػزيفر سػػ د .66
يفر .لمطباعةيفر كالنشريفر داريفر مريب

نجـاز عـد الصـدمة وأثـره علـى الدافعيـة لا اضـطراب ضـغوط  مـا ب.يفر (2008).مازييفر ،يفر ال ت بي .67
لام ػػةيفر يفر ،يفر ،يفر رسػػالةيفر دكتػػكراهيفر م ػػريفر منشػػكرهوالتوجــو المســتقبلي لــدى عينــة مــن الشــباب الّــويتي

يفر مرر.يفر ،يفر الزقازي 
،يفر رسػػالةيفر مالسػػت ريفر أســاليب العــزو لــدى المتعــاطين وغيــر المتعــاطين.(2010).ال ت بػػي،يفر  يػػديفر  .68

يفر األمنيػةم ريفر منشكرة،يفر كميةيفر الدراساتيفر ا يفر ل ميايفر قسـيفر ال مكـيفر االلتماعية،يفر لام ةيفر نػا فيفر ال ربيػةيفر لم مػـك
يفر .الس كدية

ميــارات معاينــة مســرح حــادث االنتحــار "دراســة علــى بعــض .(2005).يفر ال ت بػػي،يفر دمحميفر زا ػػد .69
كميػةيفر الدراسػاتيفر ال ميػا،يفر قسػـيفر يفر ،رسػالةيفر مالسػت ريفر م ػريفر منشػكريفر ،حاالت االنتحار في مدينة الرياض

يفر الشرطية،يفر لام ةيفر نا  يفر األمنية.ال مـك يفر فيفر ال ربيةيفر لم مـك
يفر داريفر الثقا ة.يفر :قطريفر ،اَلسس النفسية والسلوكية للصحة.(2001).عثماف،يفر  خمفيفر  .70
مركز الضبط لدى اَلحداث الجانحين وعالقتـو بـبعض المتغيـرات .(2011)يفر .عر اتيفر ،يفر أحمديفر  .71

يفر ا.كميةيفر التربيةيفر ،يفر قسـيفر اهرشاديفر النلسييفر لام ةيفر دمش يفر ،يفر سكرييفر ، دراسة ماجستير غير منشورة ،
يفر لمنشػػريفر كالتكزيػػهيفر اليلػػرةيفر داراللزائػػر:يفر ،المســلمة الــنفس قتــل جريمــةد.ت(.يفر ( .يفر زاـيفر ،عبػػدلعػػ .72

يفر ببسكرة.
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المساندة االجتماعية وضغط العمل ، وعالقة كل منيمـا (.يفر 1996.)يفر عبديفر الحم ديفر دمحميفر ،يفر عزت .73
،يفر يفر 1996لام ػةيفر الزقػازي يفر يفر ،كميػةيفر التربيػة،،يفر رسػالةيفر دكتػكراهيفر م ػريفر منشػكرةيفر برضا المعلم عـن العمـل

يفر .63صيفر 
،يفر القػػػاىرة،يفر مكتبػػػةيفر االّتئـــاب النفســـي بـــين النظريـــة والتشـــخيص. (2001).يفر عسػػػكر،يفر عبػػػدل .74

يفر االنلمكيفر المررية.
ــنفس  .(1999).عطيػػة،يفر عػػزيفر الػػد فيفر  .75 ــم ال ــاس للســلوك والمواقــف مــن منظــور عل تفســير الن

يفر ،يفر عالـيفر الكتبيفر ،يفر الطب ةيفر األكلى،يفر القاىرة،يفر لميكريةيفر مرريفر ال ربية.المعاصر
ــــة.(1990)ـيفر .ال ليلػػػػي،يفر عبػػػػدالكري .76 ــــاب واالنتحــــار دراســــة اجتماعي الػػػػداريفر يفر :يفر ،يفر القػػػػاىرةيفر االّتئ

يفر الثانية.يفر المررية
اَلسـاليب اإلحصـائية االسـتداللية فـي تحليـل بيانـات .(2005).عالـ،يفر رالحيفر الػد فيفر محمػكديفر  .77

وية واالجتماعية البارامترية يفر ،يفر داريفر اللكريفر ال ربي،يفر القاىرة.والالبارامترية البحوث النفسية والتُر
العـزو الســببي وعالقتــو بــبعض المتغيــرات لــدى الطلبــة محافظــة .(2004). يفر عالكنػةيفر ،يفر شػػل  .78

يفر .،يفر دراسةيفر دكتكراهيفر م ريفر منشكرةيفر ،يفر لام ةيفر ال رمكؾ،يفر األردفعدن في الجميورية اليمينة
(.المسػػػػػاندةيفر االلتماعيػػػػػةيفر كأحػػػػػداثيفر الحيػػػػػاةيفر ال ػػػػػامطةيفر 2000)يفر .عمػػػػػىيفر ،يفر عمػػػػػىيفر عبػػػػػديفر السػػػػػالـيفر  .79

بيفر اللام ػةيفر المقيمػ فيفر مػهيفر أسػرىـيفر يفر ،يفر كالمقيمػ فيفر كعالقتيمايفر بالتكا  يفر مػهيفر الحيػاةيفر اللام يػةيفر لػدىيفر طػال
ــم الــنفس ػػييفر المػػدفيفر اللام يػػةيفر .يفر  ــة عل ،يفر ال ػػدديفر الثالػػثيفر كالخمسػػكفيفر ،يفر السػػنةيفر الراب ػػةيفر ،يفر الي ئػػةيفر يفر مجل

يفر .(22-6المرريةيفر ال امةيفر لمكتابيفر )يفر ص
،يفر يفر 1،يفر أيفر المسـاندة االجتماعيـة وتطبيقاتيـا االجتماعيـة(.يفر 2005عمػييفر ،يفر عبػديفر السػالـيفر عمػييفر .) .80

يفر ررية.القاىرة:يفر الني ةيفر الم
االنتحـــار مـــن وجيـــة نظـــر علـــم الـــنفس والـــدين اإلســـالمي دراســـة .(2008).عمػػييفر ،يفر ى ػػػثـيفر  .81

،يفر صيفر صيفر لام ػػػػةيفر ديػػػػالييفر ال ػػػػراؽ،يفر ال ػػػػدديفر الثالػػػػثيفر كالثالثػػػػكفيفر يفر ،كميػػػػةيفر التربيػػػػةيفر االسػػػػالمية،يفر ميدانيــــة
يفر .يفر 113_95

ؿ،يفر داريفر كائػػػليفر لمنشػػػريفر الســـلوك التنظيمـــي فـــي منظمـــات اَلعمـــا(.يفر 2002ال ميػػػاف،يفر محمػػػكديفر .) .82
يفر .يفر كالتكزيه،يفر عماف

ــف مــع الضــغوط .يفر (2010).عػػكدة،يفر محػػػمديفر محػػػمد .83 ــا بأســاليب التّي الخبــرة الصــادقة وعالقتي
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يفر لام ةيفر األقرىيفر رحةيفر نلسيةيفر د.عا دةيفر رالحيفر  .6
يفر لام ةيفر األقرىيفر عمـيفر نلسيفر د.يفر ماىريفر الملدالكييفر يفر  .7
يفر القدسيفر الملتكحةيفر عمـيفر نلسيفر د.يفر نبيافيفر عمريفر  .8
يفر القدسيفر الملتكحةيفر خدمةيفر التماعيةيفر يفر د.يفر سالمةيفر أبكيفر زع تريفر  .9
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 (2ملحق رقم )
 نسخة التحكيم  –استبانة الدراسة 

 ...........................................................احملرتو / ــت.........اندكتىر / ة : ..
 انسالو ػهيكى ورمحت اهلل وبركاته . 

الوضانذة االجتواعيت وعالقتها بالعزو الضببي لذي  هحاولي ساعخ ثؼْ٘اُ : ٝقً٘ اىجبدش ثؼَو د

ميٞخ اىزشثٞخ قغٌ اىظذخ  ٗرىل اعزنَبالً ىَزطيجبد اىذظ٘ه ػيٚ دسجخ اىَبجغزٞش فٜ االنتحار في قطاع غزة

 مبىزبىٜ : ٍقٞبعِٞ َٕٗب . ٗقذ أػذ اىجبدش ىزىل اىْسغٞخ اىَجزَؼٞخ

يفر عبارةيفر ،يفر بح ثيفر تقهيفر  قراتيفر اهلابةيفر عمىيفر االستبانةيفر  ييفر 85كىكيفر مككفيفر مفيفر يفر يفر المساندة االجتماعيةمقياس  .1
يفر يفر أكا  يفر بشدةمستكياتيفر )يفر يفر خمسة يفر اليفر أكا  يفر بشدة، يفر .يفر كيفر أكا  ،يفر محا د،يفر الأكا  ، تككفيفر ال المةيفر القركىيفر (

كت نييفر يفر 85كالدرلةيفر الدنيايفر ىييفر يفر مساندةيفر التماعيةيفر يفر عاليةيفر لدابيفر كت نييفر كلكديفر نسبةيفر يفر 290لمملحكص/ةيفر ىييفر 
 .يفر اندةيفر التماعيةمسعدـيفر كلكديفر نسبةيفر 

دسجةخ ٍةِ شةؼ٘س اىسةشد ثَةذٙ رة٘افش  ػيٚ أّٖب :اىَغبّذح االجزَبػٞخ ٗقذ رجْٚ اىجبدش رؼشٝف 

شاُ اىَغةةةبػذح ٗاىَشةةةبسمخ ٗاىزشةةةجٞغ ٗاىْظةةةخ ٗا سشةةةبد ٍةةةِ جبّةةةت اٟخةةةشِٝ مبألعةةةشح ٗاألقةةة

خ خة ه ، ٗرنِ٘ٝ ٍؼٌٖ ػ قبد اجزَبػٞـخ ػَٞقخ ٗإشجبػٔ ىذبجبرٔ األعبعٞ ٗاألطذقبء ٗاىضٍ ء 

 (.45:2008اىزسبػو ٍؼٌٖ ) اىَٖ ُ،

يفر خمسةعبارةيفر ،يفر بح ثيفر تقهيفر  قراتيفر اهلابةيفر عمىيفر االستبانةيفر  ييفر 33كىكيفر مككفيفر مفيفر العزو السببي  مقياس .2
يفر  يفر ) يفر بشدةمستكيات يفر يفر أكا   يفر بشدة، يفر أكا   يفر ال يفر أكا  ، يفر ال يفر محا د، يفر أكا  ، يفر القركىيفر يفر ( يفر ال المة يفر كتككف .
كت نييفر عدـيفر يفر 33ليةيفر لدابيفر كالدرلةيفر الدنيايفر ىييفر عاعزكيفر سببييفر كت نييفر كلكديفر نسبةيفر يفر 150ىييفر يفر لمملحكص/ة
 .عزكيفر سبييفر كلكديفر نسبةيفر 

عزكيفر النلاحيفر اكيفر اللشليفر الذييفر يفر أكعبارةيفر عفيفر تلس ريفر كقديفر تبنىيفر الباحثيفر ت ريفيفر ال زكيفر السببييفر عمىيفر أنويفر :يفر 
يفر (9:يفر يفر 1997،عط ػةيفر  كالويفر اهنسافيفر  ييفر أييفر مكقفيفر مفيفر مكاقفيفر الحياةيفر المختملةيفر إلىيفر أسبابيفر مختملػة)يفر 

يفر ال يفر سيادتكـ يفر مف يفر أرلك يفر مايفر لذا يفر لقياس يفر مالئمتيا يفر مدى يفر كتقد ر يفر االستبيانات يفر  قرات يفر  ي يفر رأيكـ يفر بإبداء تكـر
لراءيفر الت ديالتيفر المناسبةيفر حسبيفر كليةيفر نظركـيفر .يفر   ك  تيفر لو،يفر كاا

يفر الباحث
 رفيق الّحلوتدمحم 

 

 غـــزة  -الجاهـــعت اإلصالهيـــت

 ـــاث العـــليـــــا الذراصـــ

 صحت نفضيتهجتوعيت  –قضن علن النفش

 

 تحكين اصتبانه
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 غـــزة  -الجاهـــعت اإلصالهيـــت

 الذراصــــــاث العـــليـــــا 

 صحت نفضيت هجتوعيت  –قضن علن النفش

 

 اَلخت الفاضلة :  -ضل اَلخ الفا
ركاتو...     السالم عليكم ورحمة هللا ُو
يفر يفر   ػػػػييفر يفر لمالسػػػػت ربإعػػػػداديفر بحػػػػثيفر تخػػػػرجيفر السػػػػتكماؿيفر متطمبػػػػاتيفر ايفر دمحميفر ر  ػػػػ يفر الكحمػػػػكت:يفر الباحػػػػثيفر يقػػػػـك

المسـاندة االجتماعيـة وعالقتيـا بـالعزو :يفر )ب نػكافيفر يفر اهسػالميةيفر ةباللام الرحةيفر النلسيةيفر الملتم يةيفر 
 .نب ليفر دخافتحتيفر إشراؼيفر الدكتكر:،يفر (يفر ي قطاع غزةالسببي لدى محاولي االنتحار ف

يفر يفر 
،يفر  رلػػػػىيفر مػػػػنكـيفر اهلابػػػػةيفر عمػػػػىيفر عباراتيمػػػػايفر بكػػػػليفر دقػػػػةيفر كأمانػػػػةيفر ىػػػػذايفر االسػػػػتبيافيفر كليػػػػذايفر ن ػػػػهيفر بػػػػ فيفر أ ػػػػديكـيفر 

كمك ػػكعية،يفر عممػػاصيفر بػػمفيفر األمػػريفر اليفر يحتػػاجيفر منػػؾيفر إلػػىيفر كتابػػةيفر اسػػمؾيفر الشخرػػي،يفر الػػذييفر  ؤكػػديفر لػػؾيفر حتمػػايفر أفيفر 
 يفر البحثيفر ال ممي.يفر الم مكماتيفر ستككفيفر سريةيفر كلفيفر تستخدـيفر إاليفر  ييفر أمراض

 شاّرين لّم حسن تعاونكم معنا...
 الباحث
 دمحم رفيق الّحلوت

 
 الرجاء كتابة ىذه البيانات:

 

 

يفر أنثى○ذكر○ الجنس
يفر متكس ○ثانكييفر يفر ○ مقليفر يفر يفر يفر يفر اعدادييفر ○ المستوى التعليمي  يفر لام ييفر ○يفر يفر دبمـك
يفر أرممػ/يفر ػةيفر ○مطمقػ/يفر ػةيفر يفر ○متزكلػ/يفر ػةيفر ○أعزب○ الحالة االجتماعية 

يفر أسرةيفر ممتدة○نككيةأسرة○ نوع اَلسرة 
يفر ا لار○ممؾ○ طبيعة السكن 

يفر يفر يفر ○عقػػػػاق ريفر يفر يفر ○ اَلداة المستخدمة  يفر ○سػػػػقكأيفر مػػػػفيفر عمػػػػكيفر يفر يفر ○مشػػػػنقةيفر يفر يفر يفر ○آالتيفر حػػػػادةيفر يفر يفر يفر يفر يفر ○سػػػػمـك
يفر ----أخرىيفر يفر ○استخداـيفر مكاديفر مشت مةيفر يفر يفر ○أع رةيفر ناريةيفر 

يفر ثالثيفر مراتيفر  مكثريفر ○مرت فيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر ○مرةيفر كاحدةيفر يفر ○ عدد المحاوالت
يفر ر حيفر يفر ○خان كنسيفر يفر يفر ○الكسطىيفر يفر يفر يفر ○يفر يفر يفر مزة○الشماؿيفر يفر يفر ○ المحافظة 
يفر شيكليفر  مكثريفر يفر يفر 3111يفر ○شيكليفر يفر يفر 3111-1511○شيكليفر يفر يفر يفر 0011أقليفر مف○ دخل اَلسرة
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 أواًل: مقياس المساندة االجتماعية

 ال أوافق هحايذ أوافق أوافق بشذة العبارة م
أوافق ال 

 بشذة

 بُعذ الوضانذة الىجذانيت

 1 9 3 4 5 رشؼشّٜ أعشرٜ ثبىذَبٝخ  .1

 1 9 3 4 5 دس ٍِ د٘ىٜ ىَغبػذرٜ ػْذٍب ادزبط إىٌٖٞٝجب  .9

 1 9 3 4 5 ٝشؼشّٜ اىَذٞطِٞ ثبألٍِ ٗاالعزقشاس  .3

 1 9 3 4 5 ٝجبدس أفشاد أعشرٜ ىَغبّذرٜ ػْذ رؼشػٜ ىَ٘قف ٍب  .4

 5 4 3 2 1 أفزقذ ٍِ ٝغزَغ إىٚ شن٘اٛ  .5

 1 9 3 4 5 اىْبط ؽٞجُ٘ ٍِ اىغٖو أُ أصق ثٌٖ  .6

 5 4 3 2 1 اىغٞئخرزمشّٜ اعشرٜ ثخجشارٜ   .7

 5 4 3 2 1 أشؼش ثبى٘دذح داخو أعشرٜ  .8

 1 9 3 4 5 ػْذٍب أشؼش ثبىز٘رش ْٕبك ٍِ ٝقف إىٚ جبّجٜ   .9

 5 4 3 2 1 أٗاجٔ ثبىيً٘ ٍِ اٟخشِٝ ػْذٍب أرؼشع ىَشنيخ  .11

 1 9 3 4 5 ٝشبسمْٜ أقبسثٜ أفشادٜ ٗأدضاّٜ  .11

 1 9 3 4 5 ْٝظذ ىٜ اٟخشِٝ ػْذً أرذذس ىٌٖ ػِ ٍشن رٜ  .19

 1 9 3 4 5 أجذ ٍِ ٝ٘اعْٜٞ ػْذ رؼشػٜ ىَشنيخ طؼجخ  .13

 1 9 3 4 5 ٝغؼٚ أفشاد أعشرٜ ىز٘فٞش ادزٞبجبرٜ اىؼشٗسٝخ  .14

 1 9 3 4 5 أشؼش ثبالؽَئْبُ داخو أعشرٜ  .15

 بُعذ الوضانذة الوعرفيت

َّٛ ىطيت اىَغبػذح ػْذٍب أرؼشع ىَشنيخ  .16  1 9 3 4 5 أىجؤ إىٚ ٗاىذ

نٞةش االٝجةبثٜ ػْةذ رؼشػةٜ ىَ٘قةف أجذ ٍِ ٝغبػذّٜ ػيٚ اىزس  .17

 ٍشنو
5 4 3 9 1 

ر٘جةةٔ ىةةٜ أعةةشرٜ اىيةةً٘ فةةٜ مضٞةةش ٍةةِ رظةةشفبرٜ اىخبؽئةةخ دُٗ   .18

 اٍذادٛ ثبىَؼيٍ٘بد اى صٍخ
1 2 3 4 5 

 1 9 3 4 5 رذزشً أعشرٜ آسائٜ ٗ أفنبسٛ   .19

 1 9 3 4 5 رخظض أعشرٜ ٗقزبً ىيذذٝش ػِ شلُٗ دٞبرٜ  .91

 1 9 3 4 5 ٗاجزٞبص ٍشن رٜ ٝقذً ىٜ اٟخشِٝ اقزشادبد ىزقجو   .91

 1 9 3 4 5 رٖزٌ أعشرٜ ثَؼشفخ أخجبسٛ اىٍٞ٘ٞخ  .99

 1 9 3 4 5 ٝؼضص اىَذٞطِٞ ثٜ اىْقبؽ اىق٘ٝخ فٜ شخظٞزٜ  .93

 1 9 3 4 5 ىذٛ ٍِ أىجؤ إىٞٔ ػْذ رؼشػٜ ىَ٘قف غبٍغ ىٞجظشّٜ ثٔ  .94

 1 9 3 4 5 أجذ ٍِ ٝ٘جْٖٜ ػْذ رؼشػٜ ىَ٘قف ٍب  .95

 1 9 3 4 5 خشِٝأرخز قشاسرٜ ثَشبٗسح اٟ  .96

 1 9 3 4 5 أشؼش ثبىشادخ ػْذٍب ْٝظذْٜ أفشاد أعشرٜ   .97

 بُعذ الوضانذة الواديت
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 1 9 3 4 5 أجذ ٍِ ٝغبّذّٜ ٍبىٞبً ػْذ رؼشػٜ ىؼبئقخ.  .98

أشةةةؼش ثبىخجةةةو ػْةةةذٍب أؽيةةةت ٍةةةِ أعةةةشرٜ ٍةةةب أدزبجةةةٔ ٍةةةِ   .99

 ٍظبسٝف ٍٝ٘ٞخ
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 رقٜ  رشٕقْٜ أعشرٜ ٍِ مضشح األػجبء اىَيقبح ػيٚ ػب  .31

 5 4 3 2 1 رؤصشد ػ قبرٜ ثبٟخشِٝ ثغجت ع٘ء ٗػؼٜ اىَبدٛ  .31

أٗجةةٔ ثةةبىيً٘ ٍةةِ اٟخةةشِٝ ػْةةذٍب ارذةةذس إىةةٌٖٞ ػةةِ ٍشةةنيزٜ   .39

 اىَبدٝخ 
1 2 3 4 5 

 1 9 3 4 5 أجذ ٍِ أعشرٜ مو اىؼُ٘ ػْذٍب أدزبط ىيَغبػذح  .33

 1 9 3 4 5 رغبّذٛ أعشرٜ ػْذٍب أرؼشع ىؼبئقخ ٍبىٞخ  .34

 5   4 3 2 1 خٞجخ أٍو ثغجت ظشٗفٜ اىَبدٝخأشؼش ث  .35

 1 9 3 4 5 أشؼش ثؼجض ٍبىٜ اٍبً اىَزطيجبد اىذٞبرٞخ.   .36

 1 9 3 4 5 أشؼش ثبى٘دذح فٜ ٍ٘اجٖخ أٛ ٍشنيخ ٍبىٞخ.  .37

 بُعذ الوضانذة التقذيريت

 1 9 3 4 5 د٘ىٜ ٍَِ أشؼش ثبّْٜ ٍذو إزَبً  .38

 5 4 3 2 1 ٝذضّْٜ ػذً إزَبً أعشرٜ ثٜ  .39

 1 9 3 4 5 ش ثؤَٕٞزٜ ػْذ اٟخشِٝأشؼ  .41

 1 9 3 4 5 ٝقذس األخشُٗ دغِ طْٞؼٜ  .41

أشؼش ثؤُ أفشاد أعشرٜ ٝسزخشُٗ ثٜ ػْذ اّجةبص ٍَٖةخ أٗ ػَةو   .49

 ٍب
5 4 3 9 1 

 5 4 3 2 1 ىذٛ شؼ٘س ثؼذً رقجو اىَذطِٞ ىٜ   .43

 1 9 3 4 5 رشبسمْٜ أعشرٜ إزَبٍبرٜ االجزَبػٞخ  .44

 1 9 3 4 5 رغؼذ أعشرٜ ثغَبع ٍب افنش ثٔ  .45

 1 9 3 4 5 أشؼش ثذػٌ ٗرؼضٝض الٛ اّجبص ادققٔ  .46

 5 4 3 2 1 ال ٝنزشس ٍِ د٘ىٜ ثبٛ ػَو اٝجبثٜ اقً٘ ثٔ  .47

 1 9 3 4 5 ٝغبػذّٜ اىشؼ٘س ثبىزقذٝش ػيٚ رخطٜ مضٞش ٍِ اىَشبمو  .48

 بُعذ الوضانذة باالهذاد االجتواعي )الصحبت االجتواعيت(

 1 9 3 4 5 جزَبػٞخأدشص ػيٚ اىَشبسمخ فٜ االّشطخ اال  .49

 1 9 3 4 5 أشؼش ثبسرجبؽ ق٘ٛ ثؤطذقبئٜ  .51

 1 9 3 4 5 أىجب ىيزشفٞٔ ػِ ّسغٜ ٍغ اٟخشِٝ    .51

 5 4 3 2 1 ػ قزٜ عطذٞخ ثبٟخشِٝ  .59

 1 9 3 4 5 ىذٛ ػ قبد جٞذح ٍغ اٟخشِٝ  .53

 1 9 3 4 5 ٝشجؼْٜ أطذقبئٜ ػيٚ اىَشبسمخ فٜ أّشطزٌٖ  .54

 1 9 3 4 5 ٌْٖٝغؤه ػْٜ أطذقبئٜ ػْذ غٞبثٜ ػ  .55

      أفؼو دبه ىٜ ٗأّـب جبىظ ثَسشدٛ   .56

      اشؼش ثبى٘دذح ثِٞ أطذقبئٜ  .57

      إزٌ مضٞشا ثَشبسمخ ٍِ د٘ىٜ فٜ االّشطخ االجزَبػٞخ  .58
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 ثانيًا: مقياس العزو السببي

 ال أوافق هحايذ أوافق أوافق بشذة العبارة م
أوافق ال 

 بشذة

 العزو الذاخلي

 5 4 3 2 1 د إٝجبثٞخأشؼش أُ ىذٛ طسب  .1

 1 9 3 4 5 ٍذبٗىزٜ ى ّزذبس ثغجت أفنبسٛ   .9

 1 9 3 4 5 أشؼش ثؤّٜ ٍْج٘ر ٍِ اٟخشِٝ  .3

 1 9 3 4 5 شؼ٘سٛ ثبىٞؤط مبُ عججبً فٜ ٍذبٗىزٜ ى ّزذبس  .4

 1 9 3 4 5 اىَخشط اى٘دٞذ ىَشن رٜ فٜ ٍذبٗىزٜ ى ّزذبس  .5

 1 9 3 4 5 ىذٛ شؼ٘س ثبىذّٗٞخ  .6

 1 9 3 4 5 جؼيْٜ أفنش فٜ ٍذبٗىخ االّزذبس شؼ٘سٛ ثبى٘دذح  .7

 1 9 3 4 5 رخطٞطٜ اىغٞئ عجت ٍشن رٜ  .8

 5 4 3 2 1 أٍزيل ّقبؽ ق٘ح رجؼيْٜ قبدس ػيٚ دو ٍشن رٜ  .9

 5 4 3 2 1 أعزطٞغ دو ٍشن رٜ ػيٚ اىشغٌ ٍِ اىؼقجبد اىزٜ أٗاجٖٖب  .11

ىذٛ اىقذسح ػيٚ ارخبر قشاسارةٜ ثْسغةٜ دُٗ أُ رَيةٚ ػيةٚ ٍةِ   .11

 خبسجٜ ٍظذس
1 2 3 4 5 

أػزقةةةذ أُ فشةةةيٜ فةةةٜ ٍ٘اجٖةةةخ ٍشةةةن رٜ ٝؼةةة٘د ألعةةةجبة فةةةٜ   .19

 شخظٞزٜ 
5 4 3 9 1 

أخطةةةؾ ألٍةةة٘س دٞةةةبرٜ ٗال أرشمٖةةةب رخؼةةةغ ىيذةةةع ٗاىظةةةذفخ   .13

 ٗاىظشٗف اىخبسجٞخ
1 2 3 4 5 

 1 9 3 4 5 مو ٍب ٝذذس ىٜ ٕ٘ ٍِ طْغ ٝذٛ   .14

 1   9 3 4 5 أشؼش ثبّْٜ غٞش ٍغٞطش ػيٚ أٍ٘س دٞبرٜ  .15

      ذ اُ اىذو اى٘دٞذ ىَشبميٜ االّزذبساػزق  .16

اشةةؼش اُ ْٕةةبك ثةةذائو مضٞةةشح ىَ٘اجٖةةخ االعةةجبة اىزةةٜ رةةذفؼْٜ   .17

 ى ّزذبس
     

 العزو الخارجي

 1 9 3 4 5 أىجؤ إىٚ رظشفبرٜ ثغجت رجبٕو ٍِ د٘ىٜ  .18

 1 9 3 4 5 أفزقذ إىٚ أشخبص ٝزقجيّٜ٘  .19

 1 9 3 4 5 مضٞشا ٍب ْٝزقذّٜ اٟخشِٝ  .91

 1 9 3 4 5 ىذع ٝيؼجبُ دٗساً ٍَٖبً فٜ دٞبرٜاىظذفخ ٗا  .91

 1 9 3 4 5 ٍشن رٜ ثغجت ٍب ٝقً٘ ثٔ اٟخشِٝ ٍِ د٘ىٜ  .99

 1 9 3 4 5 أسغت ثبىزخيض ٍِ رارٜ ثغجت ٍب أٗاجٔ ٍِ ٍشن د  .93

 1 9 3 4 5 ػذً رقذٝشٛ ٍِ اٟخشِٝ دفؼْٜ  ىَذبٗىخ االّزذبس   .94

 1 9 3 4 5 خ ٍب دفؼْٜ ىَذبٗىخ االّزذبس ٕٜ اىخ فبد األعشٝ  .95

 1 9 3 4 5 ٍب ٝظذس ٍْٜ ٍِ رظشفبد ٗعي٘مٞبد ثغجت دظٜ اىغٞئ  .96

 1 9 3 4 5 دبٗىذ االّزذبس ألدظٚ ثبٕزَبً ٍِ د٘ىٜ  .97
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 1 9 3 4 5 ٍذبٗىزٜ ى ّزذبس مبّذ ٍجشد ىسذ اّزجبٓ اٟخشِٝ ىٜ   .98

 5 4 3 2 1 أّب فشد جٞذ ٗىنِ ظشٗفٜ جؼيزٜ ٕنزا  .99

 5 4 3 2 1 د٘ىٜ جؼيزْٜ أدبٗه االّزذبس أسٝذ اىذٞبح ٗىنِ رظشفبد ٍِ  .31

اىقٞ٘د اىزٜ ٝسشػٖب اىَجزَغ)اىؼبداد ٗاىزقبىٞذ( دفؼزْٜ ىَذبٗىخ   .31

 االّزذبس
5 4 3 9 1 

 1 9 3 4 5 ّظشح اٟخشِٝ اىغيجٞخ دفؼزْٜ ىَذبٗىخ االّزذبس  .39

 1 9 3 4 5 اىذٞبح دع ٗىٞغذ ػَو ٗمسبح  .33

 1 9 3 4 5 االّزذبسظشٗفٜ االقزظبدٝخ اىغٞئخ دفؼزْٜ ىَذبٗىخ   .34

 1 9 3 4 5 دٞبح األفشاد رزؤصش ثق٘ٙ خبسجٞخ ال عٞطشح ىٌٖ ػيٖٞب  .35

 1 9 3 4 5 اىظشٗف اىَذٞطخ رذػ٘ إىٚ اىشؼ٘س ثب دجبؽ ٗاىنآثخ ا .36
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 (3ملحق رقم )
 بعد التحكيم –استبانة الدراسة 

 

 
 

 

 

 

 

 اَلخت الفاضلة :  -اَلخ الفاضل 
ركاتو...     السالم عليكم ورحمة هللا ُو
يفر يفر   ػػػػييفر يفر لمالسػػػػت ربإعػػػػداديفر بحػػػػثيفر تخػػػػرجيفر السػػػػتكماؿيفر متطمبػػػػاتيفر ايفر دمحميفر ر  ػػػػ يفر الكحمػػػػكت:يفر الباحػػػػثيفر يقػػػػـك

المسـاندة االجتماعيـة وعالقتيـا بـالعزو :يفر )ب نػكافيفر يفر اهسػالميةيفر ةباللام  يةيفر الرحةيفر النلسيةيفر الملتم
 .نب ليفر دخافيفر تحتيفر إشراؼيفر الدكتكر:،يفر (يفر السببي لدى محاولي االنتحار في قطاع غزة

،يفر  رلػػػػىيفر مػػػػنكـيفر اهلابػػػػةيفر عمػػػػىيفر عباراتيمػػػػايفر بكػػػػليفر دقػػػػةيفر كأمانػػػػةيفر ىػػػػذايفر االسػػػػتبيافيفر كليػػػػذايفر ن ػػػػهيفر بػػػػ فيفر أ ػػػػديكـيفر 
تػػاجيفر منػػؾيفر إلػػىيفر كتابػػةيفر اسػػمؾيفر الشخرػػي،يفر الػػذييفر  ؤكػػديفر لػػؾيفر حتمػػايفر أفيفر كمك ػػكعية،يفر عممػػاصيفر بػػمفيفر األمػػريفر اليفر يح

 يفر الم مكماتيفر ستككفيفر سريةيفر كلفيفر تستخدـيفر إاليفر  ييفر أمراضيفر البحثيفر ال ممي.
 الباحث

 دمحم رفيق الّحلوت
 الرجاء كتابة ىذه البيانات:

 

 غـــزة  -الجاهـــعت اإلصالهيـــت

 اصــــــاث العـــليـــــا الذرعوادة 

 هجتوعيت  صحت نفضيت –قضن علن النفش

 

  سقٌ االعزَبسح

يفر أنثى○ذكريفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر ○ الجنس
يفر متكس ○ثانكييفر يفر ○ مقليفر يفر يفر يفر يفر اعدادييفر ○ المستوى التعليمي  يفر لام ييفر ○يفر دبمـك
يفر أرممػ/يفر ػةيفر ○مطمقػ/يفر ػةيفر يفر ○متزكلػ/يفر ػةيفر ○أعزب○ الحالة االجتماعية 

يفر يفر أسرةيفر ممتدة○نككيةأسرة○ نوع اَلسرة 
يفر  مكثريفر عاـيفر 31○عاـيفر يفر 31_21○ اقليفر يفر عاـيفر 21○ العمر

يفر ا لار○ممؾيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر ○ طبيعة السكن 
يفر يفر يفر ○عقاق ريفر يفر يفر ○ اَلداة المستخدمة  يفر ○أع ػرةيفر ناريػةيفر يفر ○مػفيفر عمػكيفر يفر سػقكأيفر يفر ○مشنقةيفر يفر يفر يفر ○آالتيفر حادةيفر يفر يفر يفر يفر يفر ○سمـك

يفر ----أخرىيفر يفر ○استخداـيفر مكاديفر مشت مةيفر يفر 
يفر ثالثيفر مراتيفر  مكثريفر ○مرت فيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر ○مرةيفر كاحدةيفر يفر ○ عدد المحاوالت

يفر ر حيفر يفر ○خان كنسيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر ○الكسطىيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر ○مزةيفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر يفر ○يفر يفر يفر الشماؿيفر يفر يفر ○ المحافظة 
يفر يفر يفر شيكليفر يفر 3111أكثرمفيفر يفر ○شيكليفر يفر يفر 3111-1511○شيكليفر يفر يفر يفر 0011أقليفر مف○ دخل اَلسرة
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 أواًل: مقياس المساندة االجتماعية

 ال أوافق هحايذ أوافق أوافق بشذة العبارة م
أوافق ال 

 بشذة

      رشؼشّٜ أعشرٜ ثبىذَبٝخ  .1

      ٝجبدس ٍِ د٘ىٜ ىَغبػذرٜ ػْذٍب ادزبط إىٌٖٞ  .9

      ٝشؼشّٜ اىَذٞطِٞ ثبألٍِ ٗاالعزقشاس  .3

      ٍبٝجبدس أفشاد أعشرٜ ىَغبّذرٜ ػْذ رؼشػٜ ىَ٘قف   .4

      أفزقذ ٍِ ٝغزَغ إىٚ شن٘اٛ  .5

      رزمشّٜ اعشرٜ ثَ٘اقسٚ اىغٞئخ  .6

      أشؼش ثبى٘دذح داخو أعشرٜ  .7

      ػْذٍب أشؼش ثبىز٘رش ْٕبك ٍِ ٝقف إىٚ جبّجٜ   .8

      ٝيٍْ٘ٚ اٟخشِٝ ػْذٍب أرؼشع ىَشنيخ  .9

      أجذ ٍِ ٝشبسمْٜ أفشادٜ ٗأدضاّٜ  .11

      أرذذس ىٌٖ ػِ ٍشن رْٜٝظذ ىٜ اٟخشُٗ ػْذً   .11

      أجذ ٍِ ٝ٘اعْٜٞ ػْذٍب  رؼشػٜ ىَشنيخ طؼجخ  .19

      ٝغؼٚ أفشاد أعشرٜ ىز٘فٞش ادزٞبجبرٜ اىؼشٗسٝخ  .13

      أشؼش ثبالؽَئْبُ داخو أعشرٜ  .14

َّٛ ىطيت اىَغبػذح ػْذٍب أرؼشع ىَشنيخ  .15       أىجؤ إىٚ ٗاىذ

ب ارؼةشع ىَ٘قةف أجذ ٍِ ٝغبػذّٜ ػيٚ اىزسنٞش االٝجبثٜ ػْذٍ  .16

 ٍشنو
     

ر٘جةةٔ أعةةشرٜ اىيةةً٘ ىةةٜ فةةٜ مضٞةةش ٍةةِ رظةةشفبرٜ اىخبؽئةةخ دُٗ   .17

 اٍذادٛ ثبىَؼيٍ٘بد اى صٍخ
     

      رذزشً أعشرٜ آسائٜ ٗ أفنبسٛ   .18

      رخظض أعشرٜ ٗقزبً ىيذذٝش ػِ شلُٗ دٞبرٜ  .19

      ٝقذً ىٜ اٟخشِٝ اقزشادبد ىزقجو ٗاجزٞبص ٍشن رٜ   .91

      ثَؼشفخ أخجبسٛ اىٍٞ٘ٞخرٖزٌ أعشرٜ   .91

      ٝؼضص اىَذٞطِٞ ثٜ اىْقبؽ اىق٘ٝخ فٜ شخظٞزٜ  .99

      ىذٛ ٍِ أىجؤ إىٞٔ ػْذ رؼشػٜ ىَ٘قف غبٍغ ىٞجظشّٜ ثٔ  .93

      أجذ ٍِ ٝ٘جْٖٜ ػْذ رؼشػٜ ىَشنيخ ٍب  .94

      أرخز قشاسرٜ ثَشبٗسح اٟخشِٝ  .95

      أشؼش ثبىشادخ ػْذٍب ْٝظذْٜ أفشاد أعشرٜ   .96

      جذ ٍِ ٝغبّذّٜ ٍبىٞبً ػْذ رؼشػٜ ىؼبئقخ.أ  .97

أشةةةؼش ثبىخجةةةو ػْةةةذٍب أؽيةةةت ٍةةةِ أعةةةشرٜ ٍةةةب أدزبجةةةٔ ٍةةةِ   .98

 ٍظبسٝف ٍٝ٘ٞخ
     

      رشٕقْٜ أعشرٜ ٍِ مضشح األػجبء اىَيقبح ػيٚ ػبرقٜ    .99
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      رؤصشد ػ قبرٜ ثبٟخشِٝ ثغجت ع٘ء ٗػؼٜ اىَبدٛ  .31

      نيزٜ اىَبدٝخ ْٝزقذّٜ اٟخشِٝ ػْذٍب ارذذس إىٌٖٞ ػِ ٍش  .31

      أجذ ٍِ أعشرٜ مو اىؼُ٘ ػْذٍب أدزبط ىيَغبػذح  .39

      رغبّذٛ أعشرٜ ػْذٍب أرؼشع ىؼبئقخ ٍبىٞخ  .33

      أشؼش ثخٞجخ أٍو ثغجت ظشٗفٜ اىَبدٝخ  .34

      أشؼش ثبى٘دذح فٜ ٍ٘اجٖخ أٛ ٍشنيخ ٍبىٞخ  .35

      د٘ىٜ ٍَِ أشؼش ثبّْٜ ٍذو إزَبً  .36

      ً أعشرٜ ثٜٝذضّْٜ ػذً إزَب  .37

      أشؼش ثؤَٕٞزٜ ػْذ اٟخشِٝ  .38

      ٝقذس األخشُٗ دغِ طْٞؼٜ  .39

أشؼش ثؤُ أفشاد أعشرٜ ٝسزخشُٗ ثٜ ػْذ اّجةبص ٍَٖةخ أٗ ػَةو   .41

 ٍب
     

      ىذٛ شؼ٘س ثؼذً رقجو اىَذطِٞ ىٜ   .41

      رشبسمْٜ أعشرٜ إزَبٍبرٜ االجزَبػٞخ  .49

      رغؼذ أعشرٜ ثغَبع ٍب افنش ثٔ  .43

      ٝغبػذّٜ اىشؼ٘س ثبىزقذٝش ػيٚ رخطٜ مضٞش ٍِ اىَشبمو  .44

      أدشص ػيٚ اىَشبسمخ فٜ االّشطخ االجزَبػٞخ  .45

      أشؼش ثبسرجبؽ ق٘ٛ ثؤطذقبئٜ  .46

      أسفٔ ػِ ّسغٜ ثبىخشٗط ٍغ األخشِٝ  .47

      أشؼش ثبى٘دذح ثِٞ أطذقبئٜ  .48

      ىذٛ ػ قبد جٞذح ٍغ اٟخشِٝ  .49

      ئٜ ػيٚ اىَشبسمخ فٜ أّشطزٌٖٝشجؼْٜ أطذقب  .51

      ٝغؤه ػْٜ أطذقبئٜ ػْذ غٞبثٜ ػٌْٖ  .51

      أفؼو دبه ىٜ ٗأّـب جبىظ ثَسشدٛ   .59

      ػ قزٜ عطذٞخ ثبٟخشِٝ  .53
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 ثانيًا: مقياس العزو السببي

 ال أوافق هحايذ أوافق أوافق بشذة العبارة م
أوافق ال 

 بشذة

      بثٞخأشؼش أُ ىذٛ طسبد إٝج  .1

      ٍذبٗىزٜ ى ّزذبس ثغجت أفنبسٛ   .9

      أشؼش ثؤّٜ ٍْج٘ر ٍِ اٟخشِٝ  .3

      شؼ٘سٛ ثبىٞؤط مبُ عججبً فٜ ٍذبٗىزٜ ى ّزذبس  .4

      اىَخشط اى٘دٞذ ىَشن رٜ فٜ ٍذبٗىزٜ ى ّزذبس  .5

      ىذٛ شؼ٘س ثبىذّٗٞخ  .6

      شؼ٘سٛ ثبى٘دذح جؼيْٜ أفنش فٜ ٍذبٗىخ االّزذبس  .7

      رخطٞطٜ اىغٞئ عجت ٍشن رٜ  .8

      أٍزيل ّقبؽ ق٘ح رجؼيْٜ قبدس ػيٚ دو ٍشن رٜ  .9

      أعزطٞغ دو ٍشن رٜ ػيٚ اىشغٌ ٍِ اىؼقجبد اىزٜ أٗاجٖٖب  .11

      ارخذ قشاسارٜ ثْسغٜ  .11

أػزقذ أُ فشيٜ فٜ ٍ٘اجٖةخ ٍشةن رٜ ٝؼة٘د ألعةجبة رزؼيةق فةٜ   .19

 شخظٞزٜ 
     

 أرشمٖةةةب رخؼةةةغ ىيذةةةع ٗاىظةةةذفخ أخطةةةؾ ألٍةةة٘س دٞةةةبرٜ ٗال  .13

 ٗاىظشٗف اىخبسجٞخ
     

      مو ٍب ٝذذس ىٜ ٕ٘ ٍِ طْغ ٝذٛ   .14

      أشؼش ثبّْٜ غٞش ٍغٞطش ػيٚ أٍ٘س دٞبرٜ  .15

      أىجؤ إىٚ رظشفبرٜ ثغجت رجبٕو ٍِ د٘ىٜ  .16

      أفزقذ إىٚ أشخبص ٝزقجيّٜ٘  .17

      أشؼش أّْٜ ٍْزقذ ٍِ اٟخشِٝ   .18

      جبُ دٗساً ٍَٖبً فٜ دٞبرٜاىظذفخ ٗاىذع ٝيؼ  .19

      ٍشن رٜ ثغجت ٍب ٝقً٘ ثٔ اٟخشِٝ ٍِ د٘ىٜ  .91

      أسغت ثبىزخيض ٍِ رارٜ ثغجت ٍب أٗاجٔ ٍِ ٍشن د  .91

      ػذً رقذٝش اٟخشِٝ ىٜ دفؼْٜ  ىَذبٗىخ االّزذبس   .99

      ٍب دفؼْٜ ىَذبٗىخ االّزذبس ٕٜ اىخ فبد األعشٝخ   .93

      فبد ٗعي٘مٞبد ثغجت دظٜ اىغٞئٍب ٝظذس ٍْٜ ٍِ رظش  .94

      اىظشٗف اىَذٞطخ رذػ٘ إىٚ اىشؼ٘س ثب دجبؽ ٗاىنآثخ  .95

      ٍذبٗىزٜ ى ّزذبس مبّذ ٍجشد ىسذ اّزجبٓ اٟخشِٝ ىٜ   .96

      أّب فشد جٞذ ٗىنِ ظشٗفٜ جؼيزٜ ٕنزا  .97

      أسٝذ اىذٞبح ٗىنِ رظشفبد ٍِ د٘ىٜ جؼيزْٜ أدبٗه االّزذبس  .98

اىزٜ ٝسشػٖب اىَجزَغ)اىؼبداد ٗاىزقبىٞذ( دفؼزْٜ ىَذبٗىخ اىقٞ٘د   .99

 االّزذبس
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      أشؼش أُ ّظشح اٟخشِٝ ىٜ اىغيجٞخ دفؼزْٜ ىَذبٗىخ االّزذبس   .31

      اػزقذ أُ اىذٞبح دع ٗىٞغذ ػَو ٗمسبح   .31

      ظشٗفٜ االقزظبدٝخ اىغٞئخ دفؼزْٜ ىَذبٗىخ االّزذبس  .39

      زؤصش ثق٘ٙ خبسجٞخ ال عٞطشح ىٌٖ ػيٖٞبأػزقذ أُ دٞبح األفشاد ر   .33

      دبٗىذ االّزذبس ألدظٚ ثبٕزَبً ٍِ د٘ىٜ  .34
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 (4ملحق رقم )
 
 
 
 

  كتاب تسييل ميمة طالب لوزارة الداخلية. 
 

 كتاب تسييل ميمة طالب لوزارة الشئون االجتماعية . 
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